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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНУ 
ВІДВІДАВ УКРАЇНУ 

Київ (Р.Р.) . -Тут 10-11-
го серпня перебував з офі
ційною візитою президент 
Казахської Республіки Hyp 
султан Назарбаєв. Гостя на 
летовищі в Борисполі зу
стріли прем'єр-міністер Ук
раїни Віталій Масол, мі-
ністер закордонних справ 
Анатолій Зленко, голова 
адміністрації Президента 
Дмитро Табачник і амбаса-
дор Казахстану в Україні 
Юрій Клочков. 

До складу казахської де
легації увійшли міністер 
закордонних справ К. Суда-
баєв, міністер промисло" 
вости і торгівлі В. Костю-
ченко, голова Комітету на-
ЦІОНЛЬНОЇ б е з п е к и П . ІСІНІ-
гірін. 

Н. Назарбаєв народився 
1940 року в селі Чемолган, 
Каскаленкського району, 
Алма-Атинської области. 
Він металюрґ, доктор еко
номічних наук. Навчався 
спочатку в Україні у Дні-
продзержинському техніку
мі, а потім у Караганді. Від 
1984 до 1989 року він був 
голова Ради міністрів Ка
захстану, а в грудні 1991 
року його обрано президен
том Республіки Казахстан. 

Під час дводенних відві
дин України Н. Назарбаєв і 
Президент України Леонід 
Кучма підписали меморан
дум про дальше зміцнення 
відносин і співпраці між 
двома державами. На за
вершення зустрічі відбула-̂  
ся спільна пресова конфе-' 
ренція, під час якої пред
ставники преси довідалися, 
що президенти домовилися 
про співпрацю в галузях 
сільського господарства, 
машинобудування, дослід
ження космосу тощо. З Ук
раїни до Казахстану від
ходитиме 77 видів продук
ції, а з Казахстану в Украї
ну — 58 видів. Як сказав 
Назарбаєв, попередні угоди 
між Україною і Казахста
ном працюють, але цього 
тепер замало: треба збіль
шити співпрацю і створи
ти власність України на 

території Казахстану і нав
паки. Він також сказав, що 
видобуту сировинну мідь у 
Казахстані можна вживати 
на українських заводах. 

В. Мосол повідомив, що 
згодом до Казахстану ви
летить група українських 
експертів для підготови 
спільних документів про 
співпрацю в різних галузях. 

Президент України Л. 
Кучма, на запитання щодо 
створення наддержавних 
структур СНД, відповів: „Я 
підтримую ідею єдиного 
економічного простору, а 
щодо наддержавних струк
тур, то це питання ми за
раз вивчаємо. А взагалі, не 
бачу тут нічого страшного: 
ввесь світ об'єднується, не 
втрачаючи незалежности". 

У четвер, 11-го серпня, 
Україну відвідала також 
делегація Республіки Мол
дова на чолі з прем'єр-мі
ністром Андрієм Сангелі. 
Відбулася зустріч з члена
ми Уряду України та пре
м'єр-міністром В. Масо-
лом, обговорено проблеми 
охорони кордону та праці 
митниць. Члени молдавсь
кої делегації домагалися, 

^щоб об'єкти, побудовані за 
часів СССР юридичними 
особами Молдови, перей
шли у власність Молдови. 
Українська сторона заува
жила, що згідно з консти
туцією України всі об'єк
ти на території держави є її 
власністю. Делегація Мол
дови особливо наполягала 
на перегляді власности за-
лізничого транспорту. Пре-
м'єр-міністер України В. 
Масол погодився на ком-
промісовий варіянт: змен
шити перепони на шляху 
перевезень товарів заліз
ничними транспортом. Мо 
лдавська делегація все ж 
настоювала, щоб власністю 
Молдови було оголошено 
курорти, які раніше були 
підпорядковані Молдавсь
кій ССР. Українська сторо
на погодилася розглянути 
це питання. 

ЗЛОЧИНСТВО ЗРОСТАЄ 

в Бостоні відзначать роковини 
незалежности України 

Бостон (О. Шудлюк). -
Тут в середу, 24-го серпня 
ц.р., в год. 12-ій полудня на 
площі перед Міською ра
дою відбудеться відзначен
ня третьої річниці віднов
лення державности Украї
ни. В програмі: піднесення 
українського національно
го прапора, святочне слово 
та привіти. 

Святочне слово виголо
сить д-р Богдан Ажнюк, 
співробітник Інституту Ук
раїнської мови при Націо
нальній Академії Наук Ук

раїни в Києві, який тепер 
пребуває в Бостоні. Приві
ти виголосить представни
ки стейту, міста та інших 
національностей. 

Губернатор Вілліям Велд 
та мейор Томас Меніно про 
голосили 24-го серпня Ук
раїнським Днем Незалеж-
нсоти у Массачусеттс і в 
Бостоні. 

В неділю, 21-го серпня 
ц.р., в українських като
лицьких та православних 
церквах відправиться Свята 
Літургія в наміренні укра
їнського народу. 

Гартфорд вшанує роковини 
незалежности України 

Гартфорд, Кони. - Тут у 
неділю, 28-го серпня, в Ук
раїнському Народному До
мі організації міста Гарт-
форду та околиць святко
вим обідом відзначать тре
ті роковини відновлення 

української держави. Поча
ток о год. 12-ій полудня. 

У програмі: доповідь кон 
сула Віктора Крижанівсь-
кого, виступи сенатора Джо 
зефа Лібермана та інших. 

У Джерзі Ситі відзначать 
відновлення державности 

Джерзі Ситі, Н.Дж. -
Місцева громада відзна
чить третю річницю віднов
лення Української держав
ности доповіддю, котру ви
голосить д-р Аскольд Ло-
зинський, та буде висвіт
лено найновіші події в Ук-

раші. 
Доповідь відбудеться в 

неділю, 28-го серпня ц.р., в 
церковній залі церкви свв. 
Петра і Павла, о год. 12:30 
по Службі Божій, що буде 
відправлена в наміренні ук
раїнського народу. 

Одеса (P.P.). - Тут у 
неділю, 7-го серпня, невідо
мий застрелив з пістоля 
президента і головного бух-
гальтера забезпеченевої 
компанії „Соло" — братів 
Анатолія і Станіслава Дре-
вів. Як поінформував пред
ставник відділу боротьби з 
організованою злочинніс
тю Володимир Філіпов, 
убивця чекав на них біля 
будинку на лавці і навіть 
розмовляв із мешканцями 
будинку. 

Два дні перед тим у місті 
вбили також президента 
фірми „Дента" Вадима Се-
ребріна. Убивця на очах 
людей розправився з ним, 
після чого сів на мотоцикль 
товариша та зник. Праців
ники правоохоронних орга
нів не подали нічого кон
кретного про ці вбивства та 
про раніше скоєні вбивства 
одеських підприємців Ре-
мигайла, Демченка і Жука. 

У Симферополі 30-го лип 
ня вбито радника президен

та Автономної Республіки 
Крим з економічних питань 
Михайла Корчелаву. Інфор 
маційні джерела повідом
ляли, що Корчелава був 
позаштатним радником 
Юрія Мєшкова і членом 
президентської економіч
ної ради. Однак пресова 
служба кримського прези
дента заперечила факт, що 
Корчелава був радником 
президента Мєшкова. Кор
челаву вбили пострілом з 
пістолі у барі туристичної 
бази „Таврія". Згідно з нео
фіційними джерелами, Кор
челава був тіньовим ліде
ром Християнсько-лібера
льної партії Криму і його 
взаємини з Мєшковим не 
були дружніми. Керівни
цтво Криму вину за злочин
ність на півострові складає 
на указ Президента України 
підпорядкувати правоохо
ронні органи та кримські 
міністерства Україні й до
магаються ліквідації цього 
указу. 

в УКРАЇНІ ЗЛІКВІДОВАНО 
РАКЕТНО-ЗЕНІТНУ ШКОЛУ 

Київ. - Згідно з повідом
ленням ІНГАН, 12-го серп
ня завершено ліквідацію 
Київського вищого зеніт
ного ракетного інжерного 
училища (КВЗРІУ). 

Один з науковців Мініс
терства Оборони України, 
Олександер Авраменко, 
прокоментував цей факт, 
сказавши, що КВЗРІУ є 
одним з найстарших нав
чальних закладів, який го
тував фахівців протиповіт
ряної оборони. На його 
думку, ліквідація училища 
- це лише ланка в ланцю
гу навмисного розвалу сис
теми військової освіти в 

Україні. При цьому насам
перед розформовують учи
лища, які мали міжнарод
ний сертифікат, що дозво
ляв випускникам отримува
ти дипломи магістрів. 

На базі цих училищ пля-
нується створити заклади 
гуманітарного спрямуван
ня на зразок колишніх по
літичних. „Ліквідацію май
же всіх зенітно-ракетних 
училищ можна вважати ди
версією, оскільки йде під
рив найбільш ефективного 
роду військ протиповітря
ної оборони", — сказав О. 
Авраменко. 

Фракція ,,Реформи" невдоволена 
Київ (P.P.). - Тут 8-9-го 

серпня фракція українсько
го парляменту „Реформи", 
до якої належать депутати 
України Віктор Пинзеник, 
Володимир Лановий, Гри
горій Недвига, Сергій Го
ловатий, Сергій Соболєв, 
Віктор Шишкін, Тарас Сте-
цьків, Григорій Омельчен" 
ко та інші, оприлюднили 
заяву, з приводу незадовіль 
ної праці парляменту. 

На думку авторів заяви у 
Верховній Раді спостеріга
ються „негативні тенденції 
деструктивної діГ. Члени 
фракції „Реформи" заува
жують, що недобрання де
путатів ліві сили в парля" 
менті використали для здій
снення своїх політичних 
інтересів з намірами узур
пувати владу. 

„Відновлено бюрократич 
ну систему організації уп
равління Верховної Ради 
через рудимент комуністич

ної системи. Праця парля
менту була мало продуктив 
на і хаотична, організація, 
підготова і ведення сесійних 
засідань відзначалися зне
вагою до альтернативних 
думок і пропозицій, грубим 
тиском з боку голови пар
ляменту та його заступни
ків. У Верховній Раді гово
рилось про наміри обмежи
ти функції і в перспективі 
ліквідувати пост загально
народно обраного Прези
дента, позбавивши його мо-
жливости створювати й очо 
лювати виконавчу владу в 
державі". 

Автори заяви висловили 
занепокоєння з приводу „фа 
ктичного ігнорування керів-
ництвом Верховної Ради 
необхідности подолання 
економічної кризи та фінан
сових проблем". У заяві 
висловлено думку, що це 
може викликати загострен
ня кризи влади і суспільст
ва в цілому. 

В. Радецький прийняв 
представника Пентаґону 

Київ (P.P.). - Тут у че
твер, 11-го серпня, міністер 
оборони України генерал 
армії Віталій Радецький 
зустрівся з асистеном сек
ретаря оборони ЗСА з вій
ськово-політичних питань 
Ештоном Картером. 

Під час зустрічі обговоре
но стан виконання договору 
Старт-1 і тристоронньої 
угоди України, ЗСА і Росії. 
В. Радецький сказав, що 
Україна дотримується тер
мінів виконання угод, а фі
нансова допомога з боку 
ЗСА, яка повинна б випе
реджувати ці терміни, не 
надходили зовсім. Це ви
кликає недовір'я керівни
цтва України до обіцянок 
ЗСА. У відповідь Е. Кар
тер повідомив про причи
ну затримки допомоги і 

запевнив, що вона почне 
надходити ще до кінця сер
пня. Е. Картер також пере
дав В. Радецькому конкрет
ні проєкти, у яких визначе
ні обсяги і терміни допомо
ги і названі американські 
експерти, які відповідають 
за виконання цих проєктів. 

ЧЕРНІВЦІ. - Лібераль
на партія „Україна, Европа, 
Світ" повідомила, що деле-
ґація міністерства нафти 
Іраку замовила обладнання 
для перероблення нафти у 
чернівецькому машинобу-
дівельному заводі. Згідно з 
угодою, Ірак розраховува
тиметься нафтою, а Дер
жавний комітет України з 
нафти і ґазу надасть піль
гові кредити чернівецькому 
заводові. 

ЗСА І ПІВНІЧНА КОРЕЯ ПІДПИСАЛИ 
УГОДУ 

Женева. - Американсь-
ко-пі6нічнокорейські nefpe-
говори закінчилися підпи
санням важливої угоди. Во
на відкриває можливість 
міжнародної перевірки пі6-
нічнокорейської ядерної 
програми і пбдальшу нор
малізацію двосторонніх 
стосунків. Хоч обидві сто
рони визнають, що угода не 
розв'язує всіх гострих пи
тань, все ж/Вона є позитив
ним компромісом і дозво
ляє рухатися далі. 

Керівник американської 
делегації, заступйик дер-
жі̂ квного секретаря Роберт 
Ґалуччі повідомив, що п̂ 6-
нічнокорейський уряд Bnefp-
ше пЬобіцяв відмовитися 
від створення ядерної зброї 
і висловив готовість доцус-
тити міжі̂ їаррдних інспек
торів для перевірки своїх 

ня і з боку ЗСА. Вони пере
дадуть Північній Кореї 
ядерні реактори нового ти
пу, на яких не можна вироб
ляти шіютоній. 

в угоді підкреслюється, 
що обидві сторони мають 
намір припинити багато
річну ізоляцію Північної 
Кореї, в найближчий час 
розпочати торговельні пе
реговори, а також розвива
ти дипломатичні стосунки 
аж^о рівня обміну амбаса-
дорами. 

В той самий час представ
ники Державного депа(рта-
менту остерігають, що до
сягнуту угоду не варто пЄре-
оцінювати, оскільки до 
встановлення дипломатич
них ртосунків Північна Ко
рея пЬвинна пройти довгий 
шлях. Річ у тому, що раніше 
Північна Корея не один раз 

ядерних центрів. Представ- порушувала підписані уго-
ник Північної Кореї також ди. 
запевнив, що його країна У критичному дусі висло-
залищиться членом догово- вився щодо угоди уряд ПІВ-
ру про нерозпЬвсюджрння 
ядерної зброї і буде дотри
муватися всіх його умов. 
Крім того. Північна Корея 
передасть З'єднаним Стей-
там відпрацьоване ядерне сутність піІ5нічнокорейсь-
пйливо для дальшої пЄре- кої ядерної програми", -
роби. сказав міністер закордон-

Підпйсана угода передба- них справ Південної Кореї 
чає також/Деякі зобов'яз̂ ан- Гай Син Чу. 

Кореї. „Нові атомові 
реактори Пйонґянґ мож^ 
дістати тільки тоді, коли 
СПЄЦІЯЛЬНІ міждародні ін
спекції до кінця з'ясують 

у СВІТІ 
МАРІЯ ВЕРБРААК, представник Фонду Анни Франк, про
голосила в Амстердамі, що в цьому році медалею Анни 
Франк буде нагороджений президент Південно-Африкан-
ської Республіки Нелсон Мандела. Цю нагороду дістає раз на 
два роки організація або особа за особливий внесок у бороть
бу проти расизму, дискримінації і різних упереджень на расо
вому чи релігійному грунті. Медалю засновано в пам'ять 
жидівської дівчинки Анни Франк, яка загинула в Голляндії з 
рук нацистів у роки Другої світової війни. 
ЧЕМШОН СВІТУ з шахів Гаррі Каспаров повідомив у За
гребі, столиці Хорватії, що на майбутньому шаховому чемт-
онагі Европи він виступатиме за боснійську збірну дружину і 
під прапором Боснії та Герцеговини. Г. Каспаров, який у лип
ні цього року став почесним громадянином Боснії, сказав, 
що „відчуває почуття солідарности з мешканцями Сараєва і 
має до них глибоку симпатію". 
МОЛДАВСЬКОМУ УРЯДОВІ вдалося досягнута домов-
лення з Росією щодо виведення російських військ з молдав
ської території. Переговори у цій ділянці продовжувалися 
понад два роки. Військо Росії залишить Молдову протягом 
трьох років. Проти цього рішення виступили сепаратисти ро-
сійськомовнсяч) молдавського Придністров'я, які вважають, 
що російська армія повинна залишатася в регіоні аж до часу 
проголошення „незалежної Придністровської республіки". 
МОСКОВСЬКА ГАЗЕТА „Куранти" вмістила статтю відо-
иосо російського економіста Ґріґорія Явлінського, в якій він 
стверджує, що Росія знову увійшла в період застою. „Рефор
ми не заторкнули підставових елементів старої суспільно-по
літичної і ексшомічної системи. Зберігається стара структу
ра виробнииггва і колишні монополії, відсутнє, як і колись, 
конкуренційне середовище, справжня приватна власність і 
право влаоіости взагалі. Збереглася попередня глибочезна 
прірва між владою і народом, нема ніякої контролі суспіль
ства над державою",^ підкреслює Г. Явлінський. 
АЛЬЖИРСЬКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ вдалося встановити 
ім'я терориста, причетного до вбивства п'ятьох французів у 
столиці Альжиру 3-го серпня ц. р. Мова йде про 26-річного 
Джаміля Зітуні - командира „дружини смерти", найради-
кальнішої фундаменталістської організації країни. Почина
ючи від вересня 1993 року, жертвами „дружини смерти" ста
ли 57 громадян різних краш. Д. Зітуні дістав теологічну ос
віту в Ірані і там відбув терористичний вишкіл. Його бойови
ки, як пише французька газета „Франс Суар", „зірвали всі 
родинні зв'язки і зреклися всього, що хоч якоюсь мірою по
в'язане зі Заходом". 
БАВАРСЬКА ПОЛІЦІЯ повідомила про арешт шести осіб, 
у яких знайшли збагачений уран-235. Це вже третій випа
док, коли в Німеччині знаходять радіоактивні матеріяли, 
контрабандою перевезені з Росії і придатні для виготовлення 
атомової бомби. Слідство встановило, що на чолі групи кон
трабандистів стояла 48-річна німка. Вона визнала себе вин
ною і сказала, що займалася протизаконною діяльністю за
ради матеріяльної вигоди. 
ОДНОМУ ЗІ ЗАКЛАДНИКІВ, захоплених „червоними 
хмерами" 26-го липня ц.р., 28-річному англійцеві Маркові 
Слеттерові вдалося передати на волю декілька благальних 
слів на адресу камбоджійської влади: „Змилуйтеся, визво-
літь нас, верніть нас до наших родин!". М. Слеттер просить 
уряд у Пномпені надати можливість його родині внести ви
куп. За кожного з 16 закладників „червоні хмери" вимага
ють 50,000 дол. З Камбоджі прийшло повідомлення, що за
кладників змушують від зорі до зорі працювати на плянтаці-
ях рижу. 
КОЛИШНІЙ ДИСИДЕНТ і відомий російський письмен
ник Алєксандр Солженіцин, який недавно повернувся на 
батьківщину, заявив, що він категорично не погоджується з 
федеративним устроєм Росії. На його думку, федерацію за
провадили Ленін і Сталін, „щоб послабити російський на
род". Навіть російські газети пишуть, що А. Солженіцин ви
ставляє себе на посміховисько, впевняючи, нібито в роки іс
нування Совєтського Союзу „всі республіки жили за раху
нок Росії". 

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧНІ ПРОГОЛОСИВ 
ЗАГАЛЬНУ МОБІЛІЗАЦІЮ 

Грозний, Чечня. — Згід
но з рішенням з'їзду чечен
ського народу, Дшогар Ду-
даєв, президент цієї невели
кої кавказької республіки, 
яка домагається визнання 
своєї незалежности від Ро
сії, видав указ про мобілі
зацію всього дорослого чо
ловічого населення Чечні. 
На практиці це означає за
провадження військового 
стану. Армія, збройні фор
мації міністерства внутрі
шніх справ і департаменту 
державної безпеки приведе
ні у бойову готовість. 

Щодо „Тимчасової ради" 
в Надтеречному районі рес
публіки, то її організаторів 

з 13Д засудив на кару смер
ти „за підривну терористич
ну діяльність проти чечен
ського народу". 

На неодноразові заяви Д. 
Дудаєва про його бажання 
з'ясувати взаємини з Мос
квою шляхом мирних пере
говорів президент Росії бо-
ріс Єльцин відповів кате
горичною відмовою. Мос
ковська газета „Комсомоль 
ская Правда" у репортажі з 
Чечні визнає, що російсь
ких уряд вже відверто під
тримує, фінансово і зброй
но, опозиційну до прези
дента Д. Дудаєва „Тимча
сову раду" Чечні. 

Передбачається зниження цін 
Київ (P.P.). - Тут 10-го 

серпня голова Комісії Вер
ховної Ради з питань фінан
сів і банкової діяльности 
Віктор Суслов повідомив, 
що̂  після змін в економіці, 
які відбудуться найближ
чим часом, зменшаться ці
ни на деякі харчові та про
мислові товари в Україні. 

За словами Суслова, хоч 

обсяги виробництва м'яса 
впали, резерви його зросли 
у 2.2 рази. Резерви коров'я
чого масла збільшилися в 
чотири рази. Випуск швей
них виробів зріс у шість 
разів, що, за його словами, 
є катастрофою для всієї 
легкої промисловости. От
же доведеться зменшувати 
ціни, щоб можна було про
дати ці продукти і товари. 

Додаткові вибори 
відбудуться в листопаді 

Київ (P.P.). - Т у т 11-го 
серпня голова Централь
ної виборчої КОМІСІЇ Іван 
Ємець поінформував про 
результат виборів до Вер
ховної Ради України 24-го і 
31-го липня та 7-го серпня. 

В результаті перевірок і 
скарг, що надходили з 
округ, визнано, що в шістьох 
округах кандидати на депу
татів не дістали неохбіД" 
ного числа голосів, або у 
виборах взяло участь мен

ше, ніж 50 відсотків вибор
ців, отож вибори там виз
нано недійсними. 

Додаткові вибори депу
татів України призначені на 
20-го листопада і відбудуть
ся вони у 52 виборчих окру
гах, в тому числі і в Нов-
город-Сіверській окрузі ч. 
448, де був обраний Пре
зидент України Леонід Куч
ма. Після обрання Прези
дентом, він віддав депутат
ські уповноваження. 

В АМЕРИЦІ 
м и н у л о г о ЧЕТВЕРГА, 11-го серпня, Сенат голосами 
94 до 6 схвалив подану президентом Биллом Клінтоном 
кандидатуру Дженет Єллен економісти з Каліфорнії до 
Ради валютних резерв. Сенатори старалися схвалити її 
кандидатуру, ще перед вівтірком, 16-го серпня, бо на той 
день запляновано засідання ради для розгляду можливос
тей наступного підвищення відсотків на короткотривалі 
позички. Одначе знавці економічної політики у Вашінґтоні 
зазначують, що ледве чи її присутність на тому засіданні 
матиме будь-який вплив, бо звичайно нові члени не є надто 
говіркими на першому засіданні, а навіть у протилежному 
випадку то це один голос серед 19. 

ТРИ РОКИ ТОМУ 19-го серпня 1991 року у Бруклині 
машина з автомобільної колони ортодоксальної жидівсь
кої секти „Любавичів" убила семилітнього муринського 
хлопчика. З цього приводу в дільниці Кравн Гайте 
розпчоалися жорстокі заворушення, у висліді котрих 
загинув Янкель Розенбаум, студент рабинської школи та 
гасидський науковець. У вбивстві оскаржено 16-річного 
муринського юнака Лемрика Нелсона, якого 29-го жовтня 
1992 року лава присяжних звільнила через брак доказів і 
сумнівних потягнень поліції. Одначе минулого тижня на 
постійні домагання родини вбитого та жидівської хасид
ської громади Л. Нелсона поновно оскаржено, тим разом 
федеральною прокуратурою за переступлення громадсь
ких прав Я. Розенбаума. Це потягнення дуже турбує 
бруклинську громаду, бо побоюються, що це може 
спровокувати нові заворушення. 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ ПЕНТАГОН повідомив, що 
морська фльота ЗСА висилає два воєнні кораблі в заміну 
тим п'ятьом кораблям, які тепер ведуть охоронну службу 
поблизу Гаїті. їхнє призначення — бути готовими до 
евакування громадян ЗСА з Гаїті, якщо зайде для цього 
потреба. Військові кораблі, що відчалили з військово-
морської бази у Норфок, Ва., це „Васп" і ,̂ Нешвіл". Вони 
замінили воєнні кораблі „Мавнт Вітні" та „Іншон" і три 
менші військові судна. 

У ЧЕТВЕР, 11-го серпня, президент Билл Клінтон зазнав 
на його превелике здивування ще одного удару — 
відкинення в Палаті Репрезентантів ним пропонованого 
пляну боротьби зі злочинністю. Голосами 225 до 210, де 58 
демократів голосували проти своєї партії та свого 
Президента, відкинено спробу представити цей законо-
проєкт до дискусії в палаті Репрезентантів. У законопро-
єкті пропонувалося заборону 19-ох родів напів
автоматичної зброї, проти чого виступали прихильники 
зброї, а також включалося до згаданого законопроек
ту кару смерти за більше число злочинств, як досі. Проти 
цього виступали ліберали і мурини. Ця програ дуже 
схвилювала та розізлила президента Б. Клінтона, який 
публічка назвав це „процедуральним трюком, запрогра
мованим Крайовою асоціяцією власників рушниць і 
сильно підтриманою республіканцями". 
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Бій за реформу охорони здоров'я 
у вівторок, 9-го серпня ц. p., в Сенаті розпо

чалися дебати над законопроектами про прове
дення радикальної реформи існуючої в Америці 
системи охорони здоров'я. 

Як уже була про це мова на цьому місці, у 
Конгресі появилися аж три проекти такої рефор
ми: президента Билла Клінтона, демократич
них конгресмен ів та голови д е м о к р а т и ч н о ї 
більшости в Сенаті Д ж о р д ж а Мічелла. Нема 
визначеного терміну на дебати, Президентові 
залежить на якнайшвидшому проведенні зако
нодавчої процедури, - критично наставлені 
законодавці з обох партій правильно вказують, 
що йдеться про т а к у надзвичайно важливу, 
складну й навіть контроверсійну проблему, що її 
т р е б а всебічно й ґрунтовно розглянути , бо 
поспішна постанова може принести препогані 
наслідки. А втім, проблема часу дебатів має ще 
Інший аспект: загально вважають, що цьогорічні 
частинні осінні вибори значно збільшать кіль
кість республіканських конгресменів і сенато
рів, що автоматично продовжить законодавчу 
процедуру, а то й поставить під знак запиту 
схвалення такої реформи. 

Ніхто в Конгресі не заперечує принципу, що 
реформа потрібна. Але існує острах, щоб ре
форма не збільшила прерогатив державного 
апарату, щоб не довелося платити нові податки і 
іцоб ио розпухла і так найбільша в Америц і 
бйЩЙКРІ^ ф о р м а л і с т и к а . П р е з и д е н т Б. 
(Шініч:)йІ(йшалив проект М і̂ ой 
проект передбачає забезпечення здоров'я тіль
ки 95 відсоткам громадян і згори заповідає, що 
зд ійснення р е ф о р м и прийде у н а с т у п н о м у 
тисячолітті. Щодо коштів реформи, за проектом 
Мічелла, то він має виносити 420 біл. дол. до 
кінця 2000 року і один трильйон дол. у дальших 
чотирьох роках - астрономічні суми, які мусять 
прохолоджувати ентузіязм прихильників рефор 
ми. 

Розгляд проектів реформи переплітається з 
партійно-політичною грою. Демократам стра
шенно залежить на схваленні будь-якого зако
нопроекту реформи, бо це був би могутній аргу
мент у виборчій кампанії за другу каденцію 
у р я д у в а н н я К л і н т о н а . В ін не к о р и с т у є т ь с я 
особливими симпатіями у власній Демократич
ній партії, але справа не в особі, а в президенту-
рі, щоб зберегти її за Демократичною партією. 
Ясно, що тактично-політична калькуляція Рес
публіканської партії змагає до того, щоб обме
жити урядування Клінтона до однієї каденції, і 
провал його ініціятиви та безупинної пропаган
ди у користь такої реформи був би знаменитим 
аргументом на безвартність лідерства 42-го з 
черги президента ЗСА, дарма що він на своїй 
третій з черги пресовій конференції два тижні 
тому запевняв, що має за собою ланцюг великих 
успіх ів у внутр ішній і з а к о р д о н н і й політиці . 

Очевидно, що це ненормальний стан, коли 
приблизно 14 мільйонів американських грома
дян не мають взагалі ніякого медичного забез
печення. Ненормальний стан, коли робітник чи 
службовець, який користувався забезпеченням 
здоров 'я , що його оплачував працедавець, 
втрачає його з переходом на іншу працю. Ненор
мальний стан, коли затяжна недуга чи поважна і 
складна операція коштують такі велетенські 
суми, які руйнують не дуже заможного пацієнта. 
Ненормальний також стан, що різні л іки, які 
продукує американська фармацевтична про
мисловість, за кордонами Америки дешевші, ніж 
у самій А м е р и ц і , і що їх ціна різна в різних 
стейтах Америки. Ті аномалії спонукують стави
тися прихильно до самої ідеї, що потр ібна 
реформа, але від доброї ідеї до доброї реформи 
- дуже важкий шлях. 

Ми є тепер свідками драми, яка розіграється 
у Конґресі з наявним доказом на суперечність 
між ідеєю і її здійсненням. Воно подібне до 
драми, чи радше трагедії, якою є яскрава роз
біжність між мріями мрійника та сірою щоден
ною дійсністю. 

ПРЕЗИДЕНТ БИЛЛ КЛІНТОН призначив Ґлена Гачінса 
головою Фонду підприємництва західніх держав СНД 
(України, Молдови і Білорусі). Фонд сприятиме розвит
кові приватного сектора у тих державах. ЗСА плянують 
протягом 3-4 років надати фондові 150 міл. дол. через 
Агенцію міжнародного розвитку. Фонд матиме уповно
важення робити акціонерні інвестиції, надавати позики та 
технічну допомогу на підтримку новим приватним 
комапаніям та підприємцям у державах СНД. Окрему 

). утіагу приділятиметься малим підприємствам і підприєм
ствам середнього розміру, і 

Протягом перших трьох 
років незалежности полі
тику всіх урядів України 
стосовно до зросту закор
донних інвестицій і розвит
ку міжнародної торгівлі не 
можна назвати ні стійкою, 
ні ліберальною. Причини 
лежать у відсутності кон
цепції загальної економіч
ної програми, в надто час
тих змінах осіб, відповіда
льних за реформу економі
ки, в опозиції глибоко зако-
рінених інтересів впливо
вої номенклятури у Верхов
ній Раді. Завдяки: цьому 
ряд факторів ускладнював і 
сповільнював розвиток між 
народних економічних від
носин України, а зокрема 
доплив чужоземного капі
талу. Важнішими між ними 
були нестабільність вимін-
ної вартости карбованця, 
змінлива тарифна і подат
кова політика щодо імпор
ту і експорту товарів, високі 
податкові обтяження підпри
ємств, які проявляли хоч 
якісь успіхи на міжнарод
них ринках, низький фіксо
ваний ВИМІННИЙ курс ДОЛЯ-
ра в порівнянні з його дій
сною вартістю на українсь
кому ринку. 

Все ж державна статис
тика виказує, що на кінець 
грудня 1993 року кількість 
зареєстрованих спільних 
підприємств зросла до 2,530, 
в три рази більше, ніж на 
кінець 1992 року. Хоч ук
раїнське законодавство доз 
воляє різні форми закор
донних інвестицій, включно 

Микола Світуха 

ЧУЖОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
В УКРАЇНІ 

ІЗ заснуванням пщвідщлш 
чужоземних корпорацій, 
найбільш поширеною фор
мою є спільні підприємст
ва, які стали, зокрема, попу
лярними в секторах тор
гівлі харчовими продукта
ми або товарами домаш
нього вжитку. Говорячи 
про кількість, слід пам'ята
ти, що якась частина за
реєстрованих спільних під
приємств діє ще не зовсім 
регулярно, а також, що річ
ні обороти всіх таких під
приємств разом дорівню
ють заледве малій частині 
оборотів підприємств дер
жавного сектору. 

Із загальної кількости 
спільних підприємств най
більший відсоток належить 
Польщі (22.9 відс.), за якою 
ідуть ЗСА (16.3 відс), Росія 
(15.3 відс), Чехія і Словач
чина (13.9 відс), Мадярщи-
на (13.1 відс) та інші дер
жави. Підприємствам з чу
жоземним капіталом нада
но різні полегші, 
нішою з яких є 
від обов'язкової виміни їх
ніх валютних приходів на 
українські карбованці по 
низькому курсу, фіксова
ному Національним Бан
ком України (НБУ) . Всі 

украшські підприємства зо
бов'язані відпродати дер
жаві 50 відс. свого валют
ного приходу за офіційним 
курсом, який дорівнює всьо 
го одній третій дійсної вар
тости доляра на українсь
кому ринку. Для прикла
ду, на весні цього року, коли 
комерційний курс доляра в 
київських банках був 42,000 
карбованців, офіційний курс 
НБУ був фіксований на рів
ні 12,600 карбованців. Зав
дяки тому, що таку практи
ку оправдано, уважають 
дійсною конфіскацією вели
кої частини і так обмеже
ного валютного капіталу в 
руках українських підпри
ємств, для декого виходом 
із ситуації могла бути реє
страція спільного підпри
ємства. Така політика ви
міни по фіксованому курсу 
не приносить державі спо
діваних користей, про що 
свідчить також щораз біль
ше поширена практика пе
реховувати валютні прихо
ди підприємств у закордон
них банках. Хоч є різні здо
гади про поважні суми та
кого українського капіта
лу за кордоном, передумо
вами його повороту в Укра
їну є готовість НБУ Гаран

тувати ринковий ВИМІННИЙ 
курс і притримуватися стро 
гої контролі інфляції. 

Для заохоти інвестицій 
чужоземного капіталу в ук
раїнську економіку були 
зроблені зміни і доповнен
ня обов'язуючого законо
давства. Слід згадати про
голошену в лютому 1994 
року програму, в рамках 
якої чужоземним інвесто
рам прислуговують додат
кові податкові полегші і 
звільнення від мита на ім
портовану сировину або 
комплектуючі частини. Чу
жоземні корпорації, які 
вкладуть свій капітал у прі
оритетні сектори економіки 
України (наприклад, виріб 
харчових продуктів, про
дукцію одягу і взуття, ме
дикаментів, машинобудіВ" 
ництво, електроніку, ту
ризм та деякі інші), які ство
рять нові місця праці і вве
дуть модерні технології, бу
дуть звільнені від податків 
на час від одного до п'ятьох 
років у залежності від ви
соти їхньої інвестиції. Та
ким підприємствам нада
ється також право на 50 
відс. знижене мито на ім
портовану сировину і на 
повне звільнення від мита 
на складові частини, які 
будуть використовуватися 
у льокальному виробництві 
в Україні. Інвестиції у зга
дані пріоритетні сектори 
будуть також звільнені пер
ші три роки від податку 
за додаткову вартість. 

Закінчення буде. 

Західня Европа та ЗСА 
протягом останніх кількох 
років жили як струсь -
не хочуть бачити небезпе
ки, може вона промине. Піс 
ля розпаду агресивного СС 
СР Захід остаточно переко
нався про спроможність 
російських експансіоністів 
реставрувати „імперію зла'І 
Захід приходить до виснов
ку, що далі ховати голову в 
пісок не можна. Події в 
Грузії, Вірменії, Азербай
джані, Молдові, Таджикіо-
тані, Чечні, а то й затії 
п'ятиколонників у Криму 
переконують Европу і ЗСА, 
що дальше потурати росій
ським імперіялістам небез
печно, бо їх підтримує бі
льшість виборців. 

у статті п. 3. „Пам'ять 
про втрачену славу Крем
ля. Єльцин неспроможний 
оживити російську імперію',' 
надрукованійв „Ю.Ес Нюз 
енд Ворлд Ріпорт" з 8-го 
серпня, автор Фред Колмен 
обмірковує справу можли-
вости реставрування Совєт-
ського Союзу через реінтег
рацію — швидке підкорен
ня відновлених незалежних 
держав, чи через інтеграцію 
— повільніше осягнення тієї 
ж мети при помочі еконо
мічно-фінансових засобів. 

Реставрація російської 
імперії, - продовжує ав
тор, - може звести рефор
ми нанівець. Росія має ви
бір: реформи або е с е р . 
Москва не може осягнути 
Обі мети в той сам час. Пе
ретворення слабкої конфе-

НА ЗАХОДІ - ЗМІНИ 
дераціі СНД в новий Союз 
змусило б Росію доставля
ти енергоносії й сировину 
біднішим республікам по 
дешевшій ціні. Автор наво
дить твердження, ніби Росія 
„є найбільшою перешко
дою реставрування Совєт-
ського Союз/". Єльцин сто
їть перед дилемою: якщо 

Союзу, він 
шукає осояомічтіго лиха; 
якщо „ н Г - він настав
ляє проти себе іоікого роду 

директорів вШськово-інду-
сгріяльних к м о ж ю і в з 
хижацько-іііШфським інс
тинктом. М Ш т р оборони 
Росії Павел Ґртю пово
диться як дшпгатор, шука
ючи слабі ьішзщі в новопос
талих 
вах, колишніх ресі^бліках 
Совєтського Союзу, при
боркуючи їх при помочі 
російських збройних сил, 
ніби мироносців з наміром 
повернути неохочі колиш
ні республіки до російсь
кої кошари. 

Термін „реінтеграція" є 
словом сигналу для рестав
рування е с е р . Захід І спос
терігає за процесом реін
теграції і, залежно від спо
собу російських заходів у 
цьому напрямі, залежить і 
реакція Адц^нісіфаціі Клін
тона та Західньої Европи. У 

зв язку з цим, здається шд 
впливом антиукраїнських 
сил у Вашінґтоні, прези
дент Клінтон недавно, пе
ред відлетом до Европи, 
наївно заявив, що ЗСА під
тримали б „дійсно добро
вільне об'єднання східньо-
европейської федерації". 
Ніби у відповідь, російсь" 
киіі політолог Кортунов 
завважив, що „подружжя і 
ґвалтування ведуть до на
родження дитини, але різ
ниця в процесі є важлива". 

Президент Єльцин, — 
продовжує автор, - піс
ля недавніх президентсь
ких виробів вагається що
до політики реінтеґрації чи 
інтеґрації стосовно віднов
лених незалежних держав 
- України та Білорусі. Йо
го дорадник Міґранян ра
дить „президентську зая
ву", підтримавши політику 
інтеґрації як запобіжну по
літичну тактику для заско-
чення опозиції, а відтак дов
гі переговори для відкла
дення і, можливо, обмежен
ня економічних збитків у 
Росії. Нововибрані прези
денти, Леонід Кучма в Ук
раїні і Олександер Лука
шенко в Білорусі, посла
били передвиборчу рето-
рику щодо можливого но
вого Союзу для заспоко
єння національно-самостій
ницьких патріотичних сил в 

їхніх країнах. Дебати в цій 
справі в Росії є варті уваги. 
Реінтеґрація веде до рестав
рації СССР, можливо, і си
лою. Інтеґрація - значить 
вільні взаємно-корисні еко
номічні зв'язки й інша доб
ровільна співпраця поміж 
колишніми совєтськими рес 
публіками, тепер відновле
ними незалежними демок
ратичними суверенними 
державами. Вибір Росії по
між двома шляхами, реін
теґрація чи інтеґрація, До
поможе встановити, чи при 
йде до другої світової хо
лодної війни. 

Певне світло на ситуа
цію стосунків між трьома 
державами - Україною, 
ЗСА та Росією - - кидає 
стаття в „Ню ЙоркТаймсі" 
з 2-го серпня п. 3. „Ґор в 
Україні висловлює підтрим 
ку для економічної зміни". 
Зустрінувшись у столиці 
України Києві з нововиб-
раним президентом Леоні
дом Кучмою, віцепрези-
дент Ал Ґор пропонував 
Україні сильну підтримку 
ЗСА для проведення реформ 
з метою стабілізації і подо
лання економічної кризи. 
Справа економічної допо
моги Україні, сказано у 
статті, - „це надзвичайно 
важливий пріоритет зовніш 
ньої політики ЗСА, заявив 
А. Ґор. Сильна і квітуча 
незалежна Україна — це 
фактор стійкости і миру в 
Центральній Европі та у 

(Закінчення на crop. 3) 

Марта Тарнавська 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
,ЗАБУНЯ НАШОГО ЧАСУ" 

І 
Живемо в Америці поруч інших етнічних груп, що 

прибули сюди зі східньої Европи й Евразії: поляків, росіян, 
жидів, литовців, латишів, естонців, вірмен. Деякі з цих 
груп численніші, багатші і впливовіші від українців. Є і 
такі, що їх в Америці менше від нас, але впливи сильніші і 
сягають дальше від наших. Чому? Ми звикли завжди 
казати: бо вони багатші, бо мають гроші. Ну, звичайно: 
міцна економічна база дає силу і вплив у суспільстві. Але 
капітал - це тільки інструмент, що ним треба вміти 
користуватися. І життя на різних р івнях-в ід чотиричлен
ної родини до багатомільйонової установи - дає нам 
приклади, де наявне багатство при нерозумному господа
рюванні може не приносити забезпечення і добробуту. 
Різницю роблять не тільки гроші, але передусім люди, 
люди із досвідом, що вміють відрізнити важливе від 
тривіяльного, люди з ініціятивою, активні і творчі, що 
хочуть і вміють діяти цілеспрямовано і віддано, що готові 
підтримати справу, в яку вони вірять не тільки щедрістю 
своєї кишені, але й посвятою свого часу і труду. Таких 
людей мають багато наші американські сусіди східньоев-
ропейського походження. Нам варто було б більше 
цікавитися тим, як вони діють, як вони працюють. Варто 
часом глянути на світ порівняльним оком - неодного 
можна навчитися. 

Наш літературний конкурс - це приклад, як багато 
значить у вільному суспільстві розумна приватна ініціяти-
ва. Це доказ, яку різницю в громаді роблять окремі люди, 
якщо у них є свіжа думка, щедрість, організаційний хисг і 
добра воля посвяти для громадського добра трохи свого 
часу і труду. Цей конкурс, що його ми завершили читан
ням уривків із нагороджених творів, постав з ініціятиви 
добре всім нам знаного філядельфійс^кого і громадянина 
д-ра Миколи Ценка. Ідм шшшуванш баОуШі- і то саме 

літературним конкурсом - не вийшла від жіноцтва, вона 
вийшла від д-ра Ценка. І подав він вперше цю пропозицію 
на імпрезі, що не мала нічого спільного ні з бабунями, ні з 
жінками. Вшановували одного визначного громадянина, а 
д-р Ценко встав і з притаманною йому спонтанністю 
сказав: „Насправді треба вшановувати не його, а бабунь, 
тих бабунь, що виховують внуків, бо на них лежить все 
майбутнє нашої громади. І ось я, сказав д-р Ценко, даю із 
своєї кишені тисячу долярів нагороди, щоб влаштувати 
літературний конкурс на твір про бабуню". Так воно 
почалося. Д-р Ценко мав уже деякий досвід із конкурсами, 
бо він був ціле десятиліття фундатором наукового 
бібліографічного конкурсу при Українському Науковому 
Інституті Гарвардського Університету, що також постав 
був з його — д-ра Ценка — ініціятиви. 

Ініціятива і гроші - перші дві передумови успіху -
були забезпечені. Але, як каже пословиця, добрими 
намірами вистелена дорога в пекло. Не досить кинути 
добру ідею і підтримати її капіталом. Ми бачимо сьогодні 
на прикладі нашого державотворення, що значить 
організація праці. Не вистачає, щоб хлібороби кропіткою 
своєю працею зібрали багатий урожай: треба вміти 
своєчасно довезти цей урожай до багатомільйонових міст 
України, щоб забезпечити народові хліб і добробут. Ідея 
д-ра Ценка могла залишити тільки поблажливу усмішку на 
обличчях присутніх на цьому пам'ятному вечорі, якби не 
те, що є у Філядельфії активний відділ Союзу Українок 
Америки, який має імпрезову референтку, що, здавалось 
би, тільки чекає на таку ініціятиву і пропозицію. Люда 
Чайківська не дозволила, щоб жест д-ра Ценка залишився 
тільки пустим звуком. Вона вчепилася за Ценкову ідею і 
взялася втілювати її в життя. Провела підготовчу роботу, 
розгорнула чималу рекляму, влаштувала передконкурсо-
вий вечір на пошану бабунь, запросила літературне жюрі. 
Я мала честь належати до цього запрошеного жюрі разом 
із проф. Леонідом Рудницьким і д-р Ларисою Онишкевич. 
Конкурс був проголошений на весні 1993 року, термін до 
надсилання творів був визначений на 30-го вересня 1993 
року, а 22-го січня 1994 року жюрі проголосило висліди. 

Псюідоміюння про конкурс були надруковані і в пресі 

Лемко помер 
— А ти, голубе Михай-

Ле, в і в с я н и м ПЛЯЦКОМ і ЖИТ-
ним чиром годований, не 
і спирайся об небесний од
вірок і не чекай, аж тя зак-
личут до столу. Ти все і все 
будеш стояв на остатку, і 
гантерске панікадило, ли
бонь, тобі не поможе, але 
кажу — либонь, бо ануж 
станеся чудо... 

А тим часом у небеснім 
ОУМН (Об'єднання Укра
їнських Мистців Неба) ве
лику раду скликають, стіл 
довгий-предовгий розложи 
ли, і мистці один за одним 
за той стіл засідають. І не в 
азбучному порядку, і не за 
роками смерти, а так, де хто 
сам хоче, і де кому місце 
попаде... 

Першим прийшов Гор-
динський, сів на начально
му місці, а обидва Холодні 
дивляться на нього скоса, 
та й кажуть: „Той гордий 
галичанин не поступить
ся Україні ані на один цен-
тиметер". 

Надходять достойний 
Дам'ян Горняткевич і Осін-
чук Михайло, а Мороз (теж 
Михайло) кидає у них зліс
ним оком, і знову, і знову 
своє: „Ради хліба вкуса -
малюють Ісуса". 

Прийшов баталіст Анд-
русів, і стало тихо, мов у 
церкві , т ільк и МеГИК ПІД-
кашлює, а все у нього лег
ко, легенько дрижить... 

Стіл довгий, а крісел що
раз менше, а тут і Буто-
вич, і Литвиненко, і 1Гніз-
довський, і Дядинюк, і К0-
льорист Неділко, і ніхто не 
хоче сідати кінець столу. 

Ласовський, ласий на жі
ночу красу, говорить бу
цім то жартома: „А що, 
панове мистці, гарних жі
нок тут між нами не буде, 
у целібаті просидимо аж до 
віку?" 

І тут зараз таки зашу
міли небесні котари, і дві 
сестрички, дві мисткині Ку-
льчицькі зі славного міста 
Перемишля з'явилися ось 
тутечки, на прикрасу. 

Ласовський покрутив но
сом, він бо заглядав за мо
лодшими. Небо небом, а 
спокуса кортить. 

І загриміли небесні гро
ми, і свічники затряслися Ь-
за такого неподобства, і з'я
вився, у бл^ску-^ел^и, ве
ликий Олекса Новаківсь-
кий. А борода в нього дов
га та сива, аж поза сині 
хмари. Він обійшов погля
дом довгий стіл, казав його 
скинути на діяспору і пос
тавити інший, круглий, мов 
лемківська крисаня. 

— А де ж Черешньовсь-
кий Михайло? - спитав зра
зу мистців. 

— Он там, ув одвірку 
стоїть, в лемківській прос
тенькій ноші, не сміє сідати 
між панів... 

І підійшов Новаківський 
до Лемка, пригорнув його 
до грудей, оту благородну 
Людину, мистця шляхет
ного, щирого, простого, що 
розцвіла талантом на вів
сянім, лемківськім пляцку і 
на житньому чирі. І засів 
Черешньовський за круг
лий стіл по правиці вели
кого Олекси. 

Владислав Стольников 

Навіщо Квіти!.. 
„Навіщо квіти?" — серце 

не питає 
і тільки погляд стигне, 

ніби глей. 
Не двері — душу ніжно 

відкривають 
тому, хто пригорнувся 

до грудей. 
Про долю не питають 

сиротину. 
Коли і в згадці загубився 

він. 
Його життя тремтить 

на волосині 
над безвістю, 

мов непочутий дзвін. 
Як не можуть ніжною 

сльозою 
на відданість його 

відповісти — 
хоча б від нього відвела 

безсоння 
рука чутлива доторком 

простим. 
А чи він словом, 

вистражданим знову, 
серця у людях зворухне 

на мить? 
Відлунням камінь озивавсь 

на слово — 
невже чиясь душа 

не защемить? 

української діяспори, і в деяких газетах України. Навіть 
така, здавалось би, проста річ, як оповістка про конкурс 
може часом принести несподівані комплікації. От, наприк
лад, „Літературна Україна", газета Спілки Письменників 
України, що їй вислано комунікат ще в квітні, надрукувала 
його 30-го вересня 1993 року, тобто точно в день, коли 
кінчався термін для надсилання творів. Та ще, щоб ніби не 
було помітно редакційної недбайливости, дату остаточ
ного терміну конкурсу в надрукованому тексті було 
пропущено взагалі. Так ніби конкурс триватиме до 
безконечности: пишіть, люди добрі, про бабусь та й 
надсилайте ваші твори до Філядельфії... Така то типова 
українська неділовитість... 

Надійшло на конкурс 57 творів, у тому числі 14 з 
Америки, один з Канади, два з Німеччини, а решта - - з 
України. З Києва прийшло 22 твори, зі Львова — сім, з 
Івано-Франківська - два, з Рівного і Житомира — по 
одному. З провінції надійшли твори: 4 з Київської области, 
і по одному з областей Івано-Франківської, Хмельницької 
та Рівенської. 

Тема конкурсу — твір, в центрі якого стоїть бабуня — 
причинився, мабуть, до широкої популярности конкурсу і 
до факту, що надійшло так багато творів. Примана 
заробити 500-долярову нагороду за повість про бабуню 
була великою спокусою: гроші потрібні всім, зокрема в 
Укршні, а хто з нас не мав бабусі? Та ще й факт, що крім 
повістей, оповідань і поем, конкурс брав на розгляд також 
спогади. Це заохочувало. Давай писати про спогади про 
бабуню! І так у конкурсі взяли участь і справжні письмен
ники, і просто грамотні люди, що їх приваблювала 
американська нагорода. 

Багато творів не мали особливої літературної вартос
ти, але чимало з тих речей, що не потрапили в коло 
нагороджених чи відзначених, мали велику пізнавальну 
вартість, були зворушливі своєю не мистецькою, але 
життєвою правдою, трагічною долею української жінки — 
матері і бабуні. 

Закінчення буде. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 16-го СЕРПНЯ 1994. 

На заході... 
(Закінчення зі crop. 2) 

всьому регіоні". Для під
силення своєї заяви віцепре-
зидент А. Ґор запросив пре
зидента Леоніда Куч\!у від
відати Вашінґтон 29-го лис
топада ц. р. і пригадав укра
їнцям, що саме президент Б. 
Клінтон настоював на кон
ференції „великої сімки" в 
Неаполі виділити 4 більйо
ни дол. економічної допо
моги Україні для подолан
ня господарських збитків. 
Тиждень перед візитою А. 
Ґора, продовжує автор стат
ті, до Києва приїжджав го
лова Міжнародного валют
ного фонду Мішел Камде-
сю, який заохочував прези
дента Л. Кучму до швид
кої реконструкції економі
ки вільного ринку з пропо
нуванням рівночасної ста
білізаційної фінансової до
помоги. Акцентування на 
справи економічні різнить
ся від попередніх візит аме
риканських державних пред 
ставників, які концентрува
ли свою увагу на нуклеар-
ному роззброєнні України. 

Як тільки Вашінґтон змі
нив свою тактику стосовно 
України, Л. Кучма змінив 
своє наставлення до Захо
ду, анулюючи свою перед
виборчу реторику щодо ін
теграції з Росією. В мину
лому Кучма висловлювався 
скептично щодо економіч
ної допомоги Україні зі 
Заходу. Але замість зустрі
чі з президентом Б. Єльци-
ном для святкування пере
моги, після виборів новий 
президент України Леонід 
Кучма приймає і підтри
мує приязнО"ділові стосун
ки з урядовими достойни
ками Заходу. Л. Кучма зго
дився представити програ
му економічних реформ до 
Міжнародного валютного 
фонду до жовтня ц. р. 

„Ми завжди будемо мати 
час для Росії, - заявив Во
лодимир Кузнецов, один 
співробітник з оточення пре 
зидента Л. Кучми, продов
жує автор статті. — Ми 
потребуємо скористати з 
нагоди, яку дістали, стрі
нутись з людьми із Заходу" 
— додав Кузнецов. „Л. Куч 
ма заграває двозубцеву ґе-
ополітичну стратегію для 
отримання можливої еко
номічної допомоги від За

ходу, - сказав Ян Бжезін-
скі,і член дорадчої парля-
ментарної ради Верховної 
Ради. - Він (Кучма) сві
домий, що російський шлях 
створить забагато напру
ження поміж національно-
патріотичними виборцями 
України". 

„У справі економічних 
реформ, - закінчує автор 
статті, - найбільшою пе
решкодою може стати ВР, 
в якій відновлена Комуніс
тична партія зі своїми союз
никами пропорційно є най-
сильнішою фракцією. Вер
ховна Рада тимчасово за
морозила процес привати
зації перед відходом на літ
ню перерву. Президент Ле
онід Кучма стоїть перед 
великими труднощами: як 
подолати чи ігнорувати не
прихильну більшість Вер
ховної Ради України до 
економічних реформ віль
ного ринку". 

На закінчення можна пос
тавити питання, чи зміна в 
напрямі більш справедли
вих стосунків ЗСА до Ук
раїни є постійною чи тільки 
тактичною. Тут ми, україн
сько-американські платни
ки податків і виборці, є в 
стані дещо допомогти. Ра
зом з нашими прихильни
ками — балтійськими наро
дами, словаками, грузина
ми, білорусами, поляками, 
чехами й іншими, представ
ляємо велику кількість аме
риканських виборців. Ад
міністрація Клінтона в ЄКО-
номічно-соціяльній ділянці 
є активною і виглядає, що 
президент Билл Клінтон 
діє так, ніби він постійно 
знаходиігься у передвибор
чій компанії. При кожній 
добрій нагоді (хоч би з при
воду наївної заяви прези
дента Клінтона про „доб
ровільне відновлення сою
зу" з північним сусідом), ми 
зі своїми справжніми союз
никами тут, в ЗСА, повинні 
засипати Білий Дім листа
ми, факсом чи телефоном, 
апелюючи до президента 
Билла Клінтона, щоб так
тика стала перманентною 
зміною для постійних союз 
них стосунків між ЗСА і не
залежною демократичною 
українською державою. Та
ка справедлива зміна є і в 
національних інтересах 
ЗСА, про що можна читати і 
в заяві віцепрезидента ЗСА 
А. Ґора в Києві 2-го серпня 
цього року. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Адреса у Мангеттені 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave., Room 1803 
New Yorlt. NY. 10020 

Адреса у Квіисі 
105-37 64th Avenue 

Forest Hills, N.Y. 11375 
(718)459-0111 

КРАЙОВА УПРАВА 
БРАТСТВА КОЛ. ВОЯКІВ 1-ої 

УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ 

в ЗСА 
повідомляє, що 

ВІДЗНАЧЕННЯ 

50-ЛІТТЯ БОЇВ 
ПІД БРОДАМИ 

відбудеться 
в НЕДІЛЮ, 4-го ВЕРЕСНЯ 1994 РОКУ 

на оселі УКРАЇНСЬКОГО БРАТСЬКОГО СОЮЗУ 
„ВЕРХОВИНА" у ҐЛЕН СПЕЙ, Н. Й. 

ПРОГРАМА: 
10:00 рано — участь у католицькій і православній 

Богослужбах; 
11:00 рано — Соборна Панахида за поляглих вояків 1-ої 

УД УНА під Бродами; 
1:00 по пол. — спільний обід; 
3:00 по пол. - концерт з участю ансамблю „Обереги". 

У справі нічлігів просимо звертатися до адміністрації 
оселі „Верховина'', тел. (914) 856-1323 

...З ПОРОГА СМЕРТІ... 
ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ - ЖЕРТВИ 

СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ 
Упорядник О. Г. Мусієнко - Редактор В. Ф. Гужва 

Художник О. І. Яцун 
Київ, видавництво „Радянський письменник", 1991, друком 
Книжкової фабрики ,.Жовтень", стор. 494. Тверда оправа, 

ціна 16 дол. 
У книзі вперше поіменно названо письменників України, Які 
етапи жертвами сталінського терору. Вивчення архівів КДБ 
дозволило документально розкрити методику і механіку 
політичних процесів над творчою інтелігенцією на Україні у 
довоєнний і повоєнний періоди. Книга ілюстрована доку-. 
ментами із судово-слідчих справ, що збереглися в архівах. ' 

Можна набувати у книгарні ,,Свободи". 
Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 

б̂ /о продажного податку. 

Українці Перемищини від своєї 
спадщини не відмовляються 

Перший тиждень після 
Зелених Свят був пЬгідний в 
Перемишлі, розхмарене не
бо дихало теплим і щирим 
сяйвом сонячного промін
ня. Навколишня зелень і 
пбгідне тепло зливалися з 

-радісними усмішками лю
дей, які тут зібралися з 
близьких і далеких країн, 
народжених і не народже
них в Надсянні, на з'їзд 
перемишлян. В перших зуст 
річах відчувалося, що при
їхали люди різних пріфесій, 
які живуть болями і турбо
тами рідної землі. Вони 
Перемишль вважають своє
рідним храмом, який цін
ний не лише своєю історі
єю, але звідси й сьогодні 
тягнеться в широкий укра
їнський світ багато стежрк і 
доріг культурного ж^ття. 
Для них ця земля — скарб
ниця і джерело духового 
розвитку. їх тут зворушує 
кожца спбруда, скріплює 
пЬшану і зміцнює віру в 
щире українство. В Пере
мишлі вони віднаходять 
здорові історичні підвали
ни, на яких стоїть наш на
род. Ця земля їх вабить, 
змушує наново переж і̂вати 
дитинство, юні роки і пЬдії, 
в яких часто самі брали 
участь. Ця земля для бага
тьох заховала у своєму лоні 
їхніх батьків і друзів. Вони в 
думках відновлюють злуку 
з усіма дорогими людьми і 
лЬдіями. 

З'їхались вони, щоб сво
єю присутністю засвідчити 
незнищимість нашого бут
тя над Сяном. Щоб викорис 
тати шанс розпбгодження 
неба над княжцм Перемиш
лем і започаткувати нове 
відродження, літопис нашої 
присутности, в якому по
винна відбутися їхня ра
дість і їхнє горе. 

Все, що стосується нашо
го духовного, культурного і 
матеріяльного національ
ного утвердження, торка
ється і цього міста. Кожі^ 
слід важливий, кож і̂у по
дію слід належно зрозумі
ти. Все це треба зробити для 
історії, для сусіда, а голов
не — для нас самих. Щоб 
кінець-кінцем відробити 
втрачений час, який вже 
ніколи не повернеться. Щоб 
навчитись від цієї землі, від 
багатющої історії пізнавати 
правду і боронити її. Вреш
ті, щоб засудити байду
жість і бездіяльність, яка, на 
жа;ль, ще пгінує у деяких 
наших середрвипщх. Коли 
ж/ як не тепер, може бути 
краща нагода? 

Зізд пе̂ ремишлян і науко 
ва конференція відбувалися 
цід гаслом: „Перемишль і 
пе̂ ремиська земля на протя
зі віків". Гї організаторами 
були: Об'єднання Українців 
у Польщі, відділ в Перемиш 
лі, Т-во Український На
родний Дім у Перемишлі, 
Земляцтво „Перемищина" 
в Торонто та Т-во „Надсян-
ня" у Львові під па(трона-
том НТШ у Польщі. 

В імені Організаційного 
комітету відкрив з'їзд д-р 
Юрій Стабішевський - го
лова Перемиського відділу 
ОУ П, директор Воєвідсько-
го шпиталю в Перемишлі і 
депутат до міської Ради в 
Перемишлі, кандидат у пос
ли до польського па(рлямен-
ту, людина високої шани в 
перемиському середовищі. 
Він надзвичайно тепДо і 
гостинно вітає гостей, пред
ставників влади і учасників 
з'їзду. Пропонує хвилину 
мовчання для вшанування 
па̂ м'яті всіх тих пе̂ ремиш-
лян, що в останніх роках 
відійшли у вічність... Доро
гий читачу, і ти на хви
лину вшануй нашого n(2fpe-
миського па(тріота. Тільки 
що задзвонив телефон і ме
ні сповіщено, що д-ра Юрія 
Стабішевського вже немає 
серед жцвих. Виїхав до Ні
меччини на наукову лікарсь
ку сесію піСдя з'їзду пере-
мишлян, якого був душею і 
знеї не повернувся живим. 
Вічна йому, піа(м'ять. 

Варто при тому згадати, 
що організатори з'їзду, в 
тому числі і покійний д-р 
Ю. Стабдаевський подба
ли, щоб цриміщення теат
рального залу було комп
лектно відремонтоване, 
включно із виміною підло
гового піЕКркету. До органі

заційного комітету належа
ли: Ю. Стабішевський -
голова, М. Сидор, В. Сере
да, А. Чорний - кордина-
тори, М. Козак - секретар. 
В склад робочого комітету 
увійшли С. Заброварний, О. 
Колянчук, О. Попович, Г. 
Туркевич, 3. Павлинський, 
Ю. Бак, Я. Сидор, В. Лазор-
ко. 

До дальшої частини офі
ційного відкриття поклика
но Михайла Козака — дов
голітнього викладача Ви
щої Школи Учителів в Щеці-
ні, а зараз мешканця Пере
мишля. М. Козак взірцево 
вив'язався з цього обов'яз
ку, поіменно вітав він пред
ставників духовенства, дер-
ж9:вної адміністрації, місь
кої управи, науки і культу
ри, телевізії, радіо і часопи
сів, братніх організацій, 
українських шкіл та особ
ливо тепЛо — заслужених 
пбремишлян: Я. ПопОвську, 
В. Пайташа, Євгена Бориса 
з Канади, Н, Волошинську-
Ожі̂ бко, В. Молкош з Ук
раїни та М, Німціва зі ЗСА. 

Серед почесних гостей 
були: Іван Мартиняк - Вла 
дика Перемиської Епйрхії 
УГКЦ, Степани Дзюбина -
від кaпityли УГКЦ в Пере
мишлі, Іван Драч — голова 
Української Всесвітньої 
Кординаційної Ради і Т-ва 
„Україна", д-р Дмитро Ці-
пйвник - президент Світо
вого Конгресу Українців, 
інж/ Ярослав Соколик — 
секретар СКУ, Оксана Со
колик - голова Світової 
Федерації Українських Жі
ночих Організацій та ін. 

З привітальних виступів 
хочу згадати лише два, на 
мою думку, найбільщ ха
рактерні. Заступйик прези
дента міста Перемишля Лє-
шек Кшивонь сказав, між 
іншим, таке: „Баж^̂ ю мило
го пе̂ ребування в Перемиш
лі, щоб нііі̂ р не заважало в 
гарному перебігові з'їзду, 
аби, вертаючи у теперішні 
місця прожіівання, змогли 
ви забрати трохи тепЛа, яке 
колись тут залишили". 

А ось як поетично висло
вився Іван Драч: „Від кня
жого Києва княжому Пере
мишлю — глибокий уклін! 
Ви чуєте сьогодні, як дзве
нить ота золота княж :̂ стру
на від Києва до Перемиш
ля! Вся Україна слухає і 
придивляється до того, що 
відбувається в Перемишлі 
після довгих-довгих і тяжу 
ких літ, коли тут пливли 
ріки крові й сліз, коли зда
валося, що скажені вітри 
часу розженуть і знищать 
усі українські сліди в Пере
мишлі. Однак український 
Перемишль є. Він буде віч
но!" 

Авторитетність з'їзду бу
ла підсилена участю в ньо
му амбасадора України в 
Польщі Геннадія Удовен
ка, голова Головної Упра-
вц ОУП д-ра Ю. Рейта і 
пОсла до Польського Сей
му Мирослава Чеха. Крім 
того, достойні гості 24-го 
червня ц. р. мали візиту до 
найвищих керівників пере
миського воєвідства і там 
обговорювали проблеми 
українського Перемишля. 

На жір:ль, у Польщі, якщо 
брати в цілому, ще не визрі
ло пе̂ реконання про необ-
адність чесної і солідної 
польсько-української спі6-
праці на різних площинах 
Жі̂ іття. Особливо тепер, ко
ли тиск російсько-шовініс
тичних сил на Україну зрос
тає. Якщо він завалить сті
ну української державної 
незалежі̂ їости, то піДе далі. 
Голрщений далекоглядни
ми польськими політиками 
клич „Без вільної України 
не буде вільної Польщі" 
стане тоді дійсністю. Вис
тачить лише пригадати, що 
кожен пОділ України був 
також діОдідом Цольпц. , 

Отже, після привітів по
чався врочистий концерт, 
силами учнів української 
початкової школи ім. Мар-
кіяна Шашкевича, які, крім 
пісень і рецитацій, задемон-
стрували на вищому художу 
ньому рівні знамениту „Лі
сову пісню" Лесі Українки. 
Після талановитої дітвори 
виступив камерний хор під 
керівництвом Ольги Левчи-
шин-ПопОвич — знаної со
лістки і надзвичайної обда-

Учасники з'їзду біля могил у Пекуличах, 

рованої бандуристки, та відправлено Панахиду на 
Павла Любовича. їхній кон могилі композитора, авто-
церт був на дуже високому 
художньому рівні. 

Окремі виконавці висту
пили зі своїми художніми 
програмами в перервах за-

ра украшського гимну о. 
Михайла Вербицького. Для 
зацікавлених влаштовува
лися прогульки по місту. 

На конференції було вирі-
сідань з'їзду. До них при- шено створити постійно 
єдналася театральна група, діючу колегію, завданням 
яку веде вже понад трид- якої є підготувати до видан-
цять років Володимир Пай" ня матеріяли конференції. У 
таш, зі спе̂ ціяльно пригото- складі цієї колегії обрано: 
ваною до з'їзду історичною проф. Степа̂ на Заброварно-
пОстановкою „Перемишль го, проф. Степа(на Козака, 
у віках, або Горі серця", яка магістра Михайла Козака, 
зробила надзвичайно миле Олександра Колянчука, 
враження на присутніх. Ольгу Гриньків, представ-

Другий день з'їзду, 24-го ника з України д-ра Воло-
червня, почався Службою димира Середу, автора цієї 
Божою, яку відслужіїв Вла- статті як представника на 
дика Іван Мартиняк у ка
федральному соборі св. Іва
на Хрестителя. У своїй про
повіді, спрямованій до учас
ників з'їзду. Владика вдум-

Канаду, і залишено вакан
сію для ЗСА, яка заповнить
ся кандидатурою, запропо
нованою через Головну 
Управу Земляцтва „Пере 

ливим Божцм словом пЄре- мищина . 
дав присутнім своє благо- Перед колегією стоїть 
словення і запевнення, що важливе завдання. Не лише 
буде молитись за успіщ- упорядкувати виголопіені 
ність з'їзду, доповіді, але також ̂ опОв-

Після Божрї Служби всі нити окремими статтями на 
пеірейшли до Народного теми, які не знайшли свого 
Дому, де розпочала свою розвитку на конференції, 
працю міжнародна наукова Наприклад, не було піддано 
конференція, на якій голо- глибокій аналізі численних 
вувалі̂ і на зміну проф. С. Заб
роварний і проф. С. Козак. 
За два дні доповіді виголо
сили понад 40 прелегентів, 
які докладно висвітлювали 
історію Перемишля і його винно долучити Україно! 
околиць. Активно обговор" Лікарське Товариство у 
ювалрся проблеми україн- Польщі, адже в Перемишлі 

пОльськомовних повоєнних 
видань, які фальсифікують 
історичну дійсність. На 
мою думку, доповнюючу 
статтю до матеріялів пО-

сько^Ольських взаємин у ми 
нулому, кож^ доповідач 
особливу увагу звертав на 

що має сьогодні спри-

жнло 1 працювало чимало 
визначних українських ліка
рів. 

На особливу увагу заслу-
яти розвиткові пратнерсь- говує пропозиція д-ра Во-
ких стосунків між дими ОД- лодимира Середи, пОклика-
вічними сусідами, на межу ти до ж і̂ття Федерацію ре-
між/якими стоїть Пере- гіональних товариств, та-
мишль. ких як „Надсяння", „Ярос-

У Перемиськійконферен- лавщина", „Любачівщи-
ції взяли участь визначні на", „Холмщина", „Надбу-
вчені Европй, а також )надіс- ж^нщина, а навіть „Лемків-
лали свої привіти відомі щина" —на зразок Федера-
діячі культури з цілого СВІ- ції крайових організацій. 
ту. Між/іншими, голова 
Комісії наї̂ ірнальної мен-
шости при польському па(р-
ляменті Яцик Куронь у 
своєму привіті написав: „Це 
реконаний я, що для спів
праці наших народів є ко
нечним зрозуміти, що, ми
мо границь, маємо вільні 
батьківщини. Так як мій 
Дьвів є польський в моїй 
па^м'яті, а в дійсності він 
український, так само поль
ський Перемишль є для ко
рінних його українців україн
ський. Ми повинні навчити
ся спібжнти в злагоді і дружу 
бі̂  а це означає, що два різні 
почуття політичної ДІЙСНОС-
ти наших малих батькіщин 
також мусять зі собою спі6-
ж^ти... Бажаю, щоб у цьому 
місті в Польщі всі ви почу
вались так, як у себе вдома". 

Перемиський з'їзд набрав 
розголосу в телевізії, радіо, 
пресі і Польщі, і України. 
Учасники з'їзду та місцеве 
населення кожну вільну хви 
лину використовували на 
оглядання телевізійних про 
грам, які були присвячені 
пе̂ редвиборчій президент
ській кампанії в Україні. 
Церемишль приймає, крім 
польських, українські теле
програми. У дні з'їзду пЄре-
мишляни мали змогу поди
витися з Києва чотиривіД" 
тинковий телевізійний фільм 
црисвячений українсько-
польським взаємином від 
1920 року і кінчаючи з'їздом 
у Перемишлі. 

Програма пе̂ ремиського 
з'їзду була цікавою і різно
манітною. В суботу, 25-го 
червня, в селі Млини було 

які діють у Польщі. 
При цій нагоді може кі

нець-кінцем вдасться вос
кресити українську гімна
зію в Перемишлі. Як відо
мому цьому шкільному році 
справа програна. На адреси 
пСремиського врєводи інж/ 
Зигмунта Цюпійського та 
куратора освіти мґр Піотра 
Ідзиковськогр надходять 
протести від польсько-шо
віністичних угруповань, які 
домагаїоться за всяку ціну 
не допустити відкриття ук
раїнської гімназії. Товарис
тво Памєнці Орліонт Пше-
мискіх у листі від 29-го 
квітня вимагає не допусти
ти відкриття української 
гімназії. Лист підписаний 
інж/ Станіславом Жулкеви-
чом. Саме ця організація 
була головним „оборонцем 
пОльскеґо косцьола", — іс
торичного українського ка
федрального собору св. Іва
на Хрестителя в Перемиш
лі. 

На закінчення перемись
кого форул4у були іфийняті 
вдумливі постанови і звер
нення його учасників до 
місцевої влади. 9, головно
му йшлося про повернення 
українській громаді майна, 
повернення назв вулицям 
міста (Шашкевича, Шевчен
ка і т. д.) тощо. 

Кульмінаційною точкою 
завершення перемиського 
з'їзду був похід 26-го червня 
на Пекулицькі могили ук
раїнських вояків з армії 
УНР та УГА, що в 1919—21 
pp. померли в таборі інтер
нованих у Пекуличах. Піс
ля Богослуж^ в греко-като-

лицькому кафедральному 
соборі св. І. Хрестителя і в 

Після Служби Божої слово 
забирає Владика Іван Марти 
няк: „Сини України пішли 
на весь світ воювати за во
лю. Вони не питали багато 
- хотіли правди, свободи, 
своєї мови, своєї Батьків
щини. А коли впа:ли, над 
ними плакали Мати—Ук
раїна. Якби хотів хтось зіб
рати сльози хоч би тільки з 
Другої світової війни -
утворилося б велике озеро. 
Однак пам'ятника історії не 
вільно забути". Відтак вис
тупали амбасадор України 
в Польщі Геннадій Удовен
ко, голова УВКР Іван Драч, 
презедент СКУ д-р Дмитро 
Ціпйвник, проф. Степан За
броварний, голова СФУЖ 
Оксана Соколик та інші. 
Співали художні коликти-
ви Перемишля і численні 
хори з України. Свято в 
Пекуличах закінчилося від-
співанням гимну ,,Ще не 
вмерла Україна". 

В пополудневий^ годинах 
на вільному повітрі біля пе
ремиської ратуші відбувся 

українській православнір урочйстий заключний кон. 
церкві зформувалися коло- Ч Р̂т чотирьох ансамблів з 
ни, на чолі яких йшли ко
лишні паїртизани. Вони бу
ли оперезані синьо-жовти
ми стрічками і несли жалоб
ні символи тернових вінків. 
За ними йшли два юнаки з 
великими національними 
прапорами, а після них 
шкільна дітвора, оркестран 
ти, монахині й священники, 
а далі вірні обох обрядів із 
церковними корогвами. 
Учасники пОходу, розтяг
нутого вулицею Словацькр-
го, нараховувалося до п'й-
ти тисяч осіб. 

Поліція охороняла пОхід 
і порядкувала рухом на ву
лицях, На повні груди укра
їнці співали па(тріотичні піс
ні: „Ой у лузі", „Ой там на 
горі", „Ой, на горі, на Ма
ківці" та інші. Слухали цьо-

, го спіВу в той день поляки, 
відкриваючи свої вікна, і 
деякі з них вітали колону. 

Ось і Пекуличі, відновле
ні могили, солідна коваль
ська огорож^̂ , височезний 
металевий хрест. Такий, як 
був пе̂ ред війною. Віднови
ли це історичне місце бра
ти Ярослав і Мирослав Си
дори на власний кошт, сум
лінно повернули могилам 
пе̂ рвісний ВИГЛЯД. На моги
ли люди пОкл^ди безліч 
жйвих квітів, запіа(лиди свіч
ки. Один із юнаків підніма
ється на саму вершину хрес
та і там вішає терновий 
вінок. 

Львівщини. Кожна точка 
була старанно підготовле
на і виступ залишився для 
всіх присутніх надзвичайно 
приємним спогадом. 

Після остаточного завер
шення з'їзду перемишлян я 
підійшов під час вечері до 
одного з найстарших його 
учасників, а саме до Євге
на Бориса з Канади, якому в 
минулому місяці виповни
лося 90 років життя, щоб 
запитати його про вражен
ня. Він відповів: „Скільки 
щ^ літ минуло, а в моєму 
серці й досі живе Пере
мишль, живе той райський 
куточок батаківського краю, 
в якому я набирав сил до 
життя. То край моєї любо-
ви, край моєї молодости, 
край моїх близьких друзів. 
Багатьом таким, як я, снить 
ся цей отчий пОріг, материн
ське тепЛо, де колисали нас 
слова легенд, казок і співа
нок. Я, мимо довгих років, 
відновив наново свої зв'яз
ки з багатьма знайомими. 
Дjeякиx районів міста, я 
признаюсь, не впізнав. Пе
ремишль за час моєї відсут-
ности надзвичайно розбу
дувалося. Я радію на повні 
груди, що в Перемишлі СПІВ
ЖИТТЯ українців і ПОЛЯКІВ 
нормалізується і наші люди 
починають жити пристой
ним людським життям". 

Ярослав Стеж 

В Україні 
(З інформацій У ШАР) 

КИЇВ. - в адміністрації 
Президента зайшли зміни: 
створено службу з питань 
гуманітарної політики, яку 
Очолив Леонід Новохатько. 
Служба сприятиме культур 
йому відродженню і патро
нуватиме видавничу спра
ву. Значно посилено еконо
мічну і юридичну структу
ри колишньої адміністрації. 
Замість них створено уп
равління з питань економі
ки та юридичного керів
ництва, збільшено число 
працівників. Плянується 
створити підрозділ, який 
контролюватиме виконан
ня указів Президента. 

ЛЬВІВ. - Газета „За 
Вільну Україні" з 9-го серп
ня повідомила, що львівсь
ка організація Української 
Селянсько-Демократично! 
Партії (УСДП) звернулася 

також опера Ваґнера „Ло-
енґрін", у якій українські 
співаки виконуватимуть 
партії в оригіналі, тобто 
німецькою мовою. 

ЯЛТА. - Тут відбувся 
тижневий семінар, органі
зований Міжнародним ц^-
тром приватизації, інвес
тицій та менаджменту спіль 
но з акціонерним товарис
твом „Кримські вина". У 
семінарі взяли участь пред
ставники Фонду Державно
го Майна України, банку 
„Менатеп", Москва, і трас
тової компанії „GMM", Мо 
сква. Учасники семінару 
вирішили створити інвести
ційний союз, до якого зго
лосилися понад 50 това
риств, інвестиційних фондів 
та компаній і комерційних 
банків. Очолив об'єдиашіі 
ТЩректор довірчото тЬііі-

до депутатів України від риства „Меркурій-Траст" 
Львівщини з листом, у ЯКО- Андрій Лясота. На початку 
му зазначується, що депу
тати Верховної Ради Ук
раїни зайняли очікуване 
пасивне становище і не про
тестують проти спроб нада
ти російській мові статусу 
офіційної. Як сказано у звер 

жовтня плянується провес
ти перші збори учасників 
інвестиційного союзу. 

КИЇВ. - Рішенням прав
ління Національного Бан
ку України з 1-го серпня 

пенні, намір Президента облікова ставка НБУ змен-
щодо цього питання супе- шується на IS відсотків і 
речить законові України досягає рівня 175 відс, у 
.про мови. річному відношенні. Вико

навчий директор Асоціяціі 
Комерційних Банків Зоя 
Коиопатська так прокомен
тувала це рішення: „Раніше 

КИЇВ. - - Оперою „Тра-
віята" завершила черговий 
театральний сезон Націо
нальна Опера України. Го- різниця між купленим і ви-
ловну партію виконувала даним кредитом (190 і 250 
відома українська співачка 
Євгенія Мирошниченко. 
Під час вакації артисти те
атру відвідають з виступа
ми Еспанію, а через два 
місяці розпочнеться новий 
театральний сезон, який 

відс.) становила 60 відсот
ків, тобто такий 'навар' мав 
банк. Зменшення обліково! 
ставки на 15 відсотків (175 
при 250) привело до того, 
що прибуток банку зріс до 
75 відс. Це вдарило по 

відкриється оперою „Тарас вкладниках, бо зменшилися 
Бульба''. Буде поставлен 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 16-го СЕРПНЯ 1994. Ч. 155. 

Із смертю д-ра мед. Юрія 
Стабішевського українці у 
Польщі, а головно irefpe-
миської землі, ііЬнесли не
вимовно в а ж ^ втрату. По-
в^^ртаючися Із службової 
ЛЬЇздки з Голляндії до сво
го Перемишля, ЗДДЄ|7Ж В̂СЯ 
у Мюнхені і там нетЬдІва-
ниі^ атак серця вночі на 20 
липйя ц. р. обірвав його 
ж^ття, саме в розгарі діяль-
ности, цей новий лідер ук
раїнського Надсяння. Жа
л о б о ю вкрилися не л и ш 
українці регіону, але й все 
Об 'єднання Українців у 
Польщі. 

Автохтон Перемишля від 
9-го травня 1935 року Ю. 
Стабішевський закінчив лі
цей ім. Ю. Словацького у 
свому родинному місті і 
Школу фельдшерів у Кра
кові. В 1958 році пЬчав сту
дії в Медичній академії у 
Щеціні і спе^ціялізувався у 
хірургії. 

З проголошенням ген. в . 
Ярузельським надзвичай
ного стану 13-го г р у д н я 

Перемиська земля в жалобі по 
втраті д-ра Ю. Стабішевського 

1981 року Ю. Стабішевсь
кий був і н т е р н о в а н и й , і 
ця обставина згодом ста
ла мабуть ще більшим пош
товхом до активности у 
громадському ж^ітті Пере
мишля у рядах „Солідар-
ности". Особистими кон
тактами впливав на злагід-
нення протиукраїнських 
настроїв, а згодом став реч
ником національнцх мірн-
шин у комісії тих справ при 
Міській рад і та с т в о р и в 
Польсько-українське това
риство. У пфетвореному 
УСКТ на Об'єднання Укра
їнців у Польщі став з часом 
головою Перемиського від
ділу і лідером регіону Над-
сяцня, маючи пЬвіне дощр'я 
і співпрацю Головного тґргів 
ління ОУТ, місцевих гурт
ків СУП і амбасади Украї
ни у Польщі. 

Як славний хірург, д-р 

Стабішевський осягнув ви
датне визнання у своїй про
фесії і в 1990 році був виб
раний директором ВОЄВІД-
ського шпйталя в Перемцщ 
лі. Як визнаний діяч спів
життя обох народів, д-р Ю. 
Стабішевський був пЬстав-
ленцй на листу кандидатів 
на пЬсла з Перемищини в 
останніх держ^^вних вибо
рах 26-гр вересня 1993 року. 

Як впливовий провідник 
Надсяння, д-р Стабішевсь
кий промощував контакти і 
ділові конференції влади 
Перемиського воєвідства з 
владою Львівської облас-
ти України та виступи в Пе
ремишлі амсамблів і діячів 
з України. 21-23-го червня 
Перемишль був господа
рем Світового^'їзду земля
ків, з участю промінентних 
гостей з діяспЬри і від влад. 

Прикордонне місто Пе-

до УВАГИ МИСТЦІВ! 
СОЮЗШКА ВИНАЙМАЄ МІСЦЯ ШД ШАТРАМИ 

S 150.00 дол. 
ШД ЧАС ВІКЕНДУ з НАГОДИ ДНЯ ПРАЩ 

ви БУДЕТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕШ ПЛОЩЕЮ 8x10 ФУТІВ 
З ДВОМА СТОЛАМИ 

ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 
(914) 626-5641 Ext. 141, ПРОСІТЬ СОНЮ 

СОЮЗІВКА 

SOYUZIVKA 

МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ 
на СОЮЗІВЦІ 1994 року 

Субота, 20-го серпня 
СВЯТКУВАННЯ ТРЕТЬОЇ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 

8:30 веч. - КОНЦЕРТ: „ТРОЯНДА", Танцювальний ансамблц Вінніпег 
ОЛЯ ХОДОБА-ФРИЗ, вокапістка 
АНДРІЙ СТАСІВ, фортепіано 

10:00 аеч. - ЗАБАВА, оркестра: „ОДНОЧАСНІСТЬ" 
11:45 аеч. - Вибір „МІСС СОЮЗІВКИ 1995" 

ft 
Ц! Неділа, 21-го t 
V 2:15 по пол. - КОНЦЕРТ: Танцювальний ансамбль „ТРОЯНДА", (Вінніпег) 
S^ ОЛЯ ХОДОБА-ФРИЗ, вокалістка 
1^ „ЛЬВІВ'ЯНИ" (Веселий Львів), вокально-інструментальний ансамбль 
V -1^ Субота, 27-го 
А 8:30 веч. -
Л 10.00 веч. 

КОНЦЕРТ „КАБАРЕТ: Дует „СУВЕНІРИ" 
- ЗАБАВА: оркестра „СУВЕНІРИ" 

^jf Неділії, 28-го серпня 
2:15 по пол. ^ КОНЦЕРТ: мНовІ обличчя, нові голоси з України" під 

керівництвом композитора МИРОСЛАВА СКОРИКА 

ВІКЕНД з НАГОДИ ДНЯ ПРАЦІ 
СВЯТКУВАННЯ СТОЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

П'ятниця 2-ГО вересня 
10:00 веч. - ЗАБАВА, оркестра „ЛУНА" 

Субота 3-го 
8:30 веч. - КОНЦЕРТ: 

ІГОР БОГДАН, естрадний співак 
„ЛЬВІВ'ЯНИ", вокально-інструментальний ансамбль 

10:00 веч. - ЗАБАВА, оркестри - ТЕМПО, ФАТА МОРГАНА 

Неділя 4-го вересня 
8:30 веч. - КОНЦЕРТ: 

„СИЗОКРИЛІ", танцювальний ансамбль 
Хореограф - РОІМА ПРИЙІУІА-БОГАЧЕВСЬКА 

„ЛЬВІВ'ЯНИ", вокально-інструментальний ансамбль 
Гостинний виступ: ОЛЯ ХОДОБА-ФРИЗ, вокалістка 

10:00 веч. - ЗАБАВА, оркестри - ТЕІИПО, ФАТА МОРҐАНА 

Конферансь . Л Я ХОДОБА-ФРИЗ 

Щоп'ятниці: 
10:00 веч. - Товариська зустріч/забава - оркестра: „ЛЬВІВ'ЯНИ" (Веселий 

Львів) 
Ukrainian National Assosiation Estate 

Foordmore Road, Kerhonkson, New York 12446 
914-626-5641 

^41^1^1414:^14:^^^ 

ремишль СПІЛЬНО: 
нбпрощало одного із своїх 
найкращих синів у вівторок 
26-го липйя. Через відсут
ність у Польщі Владики Іва
на Мартиняка, пЬхоронні 
відправи о год. 12.30 очо
лив Єпископ Юлїян Ґбур зі 
Львова з асистою епа(рхіяль 
ного духовенства, правос
лавних і римо-католицько-
го обряду священиків. Мно-
гочисленні учасники з укра
їнської катедри пе^реїхали 
автобусами до капДиці на 
міському цвинтарі, а звід-
там прецесійним пЬходом 
підійшли до відкритої M0-
гцли. Маршували: духовні, 
представники влад , яких 
очолював нрвий воєвода 
Зиґмунт Цюпійьський і ам-
басадор України Геннадій 
Удовенко, делегати органі
зацій і гуртків з головою 
ОУТ д-ром Юрієм Рейтом з 
Варшави, молодь у пласто
вих одностроях , м о л о д ь 
школи ім. Шашкевича у на
родних строях, л ікарі та 
громадяни обох національ
ностей. Пс^хід супроводили 
сирени шпитальних амбу-
лянсів. 

У відправах спібав цер
ковний хор під диреґенту-
рою Пайташа. Після остан-
цьої Панахиди, над гробом 

промовили: амбасадор Г. 
Удовенко, Ю. Рейт, пред
ставники Воєвідського шпй 
талю, „Солідарности", Від
діл ОУП в Перемишлі та 
інші. При кінці пе^ремись-
кий хор спійав жалобні піс
ні. Цвинтар опустів щойно 
від вечір. 

Д-р Ю. Стебішевський 
осиротив дружину Ірину і 
сина Петра, а у ЗСА брата 
Богдана з ріднею. 

Про вагу пс^несеної втрати 
свідчить участь представни
ків влади і населення обох 
народів. Бодай в часі пЬхо-
рону наснував у місті інший 
лад. Дай Божр ,̂ щоб ця вели
ка наша ж^зтва в особі „учи 
теля" мирного співіснуван
ня стала початком нової 
доби! 

Амбасадор України в 
Польщі Г. Удовенко поша
нував покійного не тільки 
своєю участю і промовою 
над гробом, але ще й окре
мим повідомленням про 
смерть у „Нашому Слові" з 
31-го липйя. Г. Удовенко 
бере дуж^^ активну участь у 
громадському і релігійно
му житті українців у Поль
щі. 

Степан Кікта 

Звернення до випускників 
Бартошицького ліцею 

Карні, Н. ДЖ/— Степй(н 
Лашин, річник 1962 року, 
звертається до випускників 
Бартошицького Педагогіч
ного Ліцею з проханням 
зголосити свої адреси до 15-
го вересня ц. р. С. Лашин 
збирає інформації про ви
пускників українських кляс 

ліцею ч. 2 в Бартошицях 
(Польща). У жовтні ц. р. 
вишле всім зголошення ан
кети. Звертатися на адресу: 
Stefan Laszyn, ul. Zolnierska 
14al, 10-561 Olsztyn, Po
land. Телефонувати в ЗСА 
мож^а на число (201) 997-
4788 в Карні, Н. Д ж / 

В Кергонксоні вшановано світлу 
пам'ять О. Ольжича 

Заходом Проводу Буко
винського Куреня вшанова
но тут у неділю, 10-го липйя 
1994 року, у Церковці-па^м'ят 
нику свв. Петра і Павла, у 
50-ту річницю мученичої 
смерти, світлу па(м'ять ве
ликого сина українського 
народу, безстрашного вої
на Української Визвольної 
Революції, вченого, пОета, 
Голови Проводу Організа
ції Українських Націоналіс
тів, теренового провідника 
східніх областей України, 
замученого німецьким ґес-
тапО в концентраційному 
таборі в Саксенгавзен 10-го 
червня 1944 року, Олега 
Ольж^ча-Кандиби. 

Архиєрейську Службу Бо 
жу відслужив Архиєпйскоп 
Ню Йорку і Вашінґтону 
Антоній, почесний капеЛян 
Бу^рвинськрго Куреня, у 
супроводі протопресвітера 
Володимира Базилевсько-
го, капе^ляна буковинсько
го Куреня, протодиякона 
Володимира Поліщука, нас 
тоятеля української правос
лавної церкви св. Володи
мира протоієрея Івана Ку-
ліша і іпОдіякона Тараса 
Науменка з Української 
Православної Семінарії в 
Бавнд Бруку, Н. Д ж / 

Владика Антоній виголо
сив незвичайцо вдумливу і 
зворушливу проповідь про 
життя, діяльність і твор
чість св. п. Ольж^іча. 

В соборній Панахиді взяв 
участь такождіастоятель 
місцевої української като
лицької церкви св. Тройці о. 
Володимир Заяць. 

Спійав злучений хор ка
толицької і православної 
церков в Кергонксоні під 
дириґентурою проф. Воло
димира Бакума. 

ПрапОр Буковинського 
Куреня тримав учасник 
УПА, під проводом Отама
на Тараса Бульби на Воли
ні, пОлк. Петро Войновсь-
кий, в асисті пОр. д-ра Рома
на Бар^новського і бунчужу 
ного, провідника ОУН Во
лодимира Беріски. 

У відправах взяли участь 
учасники вишкільного та
бору ОДУМ з головою інж/ 
Андрієм Шевченком, пред
ставники організацій: Пре
зидії УАКРади, місцевого 
відділу УАКР, УККА, 0 0 -
ЧСУ, СУ А, Пласту, СУ
МА, ОбВУА, Марійської 
Дружини, Української Ш а -
вославної Церкви в Ню Йор 
ку, Юрій і Марія Зеленські, 
колишній голова церков
ної громади вояціької святи
ні — Церковці-пйм'ятника 
свв. Петра і Павла В. Цим-
бал та велике число грома
дян. 

Після церковних відправ 
відбулася гостина в домі 
полковника П. Войновсько-
го. 

Д-р Роман Барановський 

ФЕДЕРАЛЬНА ЛАВА присяжних в Алясці вирішила в 
четвер, 11-го серпня, що нафто-оливна корпорація Екзон 
повинна б заплатити 286.8 міл . дол . в ідшкодування 
риболовам Аляски. Це на їхню думку є тільки третиною 
тих втрат, що їх понесли риболови Аляски коли нафтона
ливне судно згаданої фірми розлило сотні тисяч ґальонів 
нафти в затоці Прінс Вілліям. Сталася ця безглузда 
катастрофа через невідповідальність, як керівників фірми, 
так і команди судна „Екзон Вальдез" 24-го березня 1989 
року та від того часу ведуться судові процеси. 

„ГАМАЛІЯ^ 
ПОДОРОЖНЕ Б Ю Р О 

43 St Mark's Иасе, New York, N.Y. 10003 
Ню Йорк/Івано-Франківськ/Ню Йорк' 

Ню Йорк/Київ/Ню Йорк 
Вашінґтон/Київ/Вашінґтон 

Чикаґо/Київ/Чикаґо 

689.00 
ВКЛЮЧАЮЧИ ПОДАТКИ 

Подорожові послуги для відвідувачів України: 
^ оформлення візи ^ зустрічі та перевезення з летовища 

' поїздові квитки ' готельні резервації ^ екскурсії 
Подорожові послуги для відвідувачів ЗСА: 

- виклики-запрошення - довіреність ^ доручення квитків 
- зустріч на летовищі 

' ЗВ'ЯЗКОВІ ПОСЛУГИ ВІД ЛЕТОВИЩА д о ЛЬВОВА ^ | j 
А\я резервації та інформації просимо телефонувати 

1212 473 0839 АБО 

гедагує имелян і вардовськии 

Розпочався 25-ий вишкіл 
в спортовій школі „Ч-Січі" 

Ґлен Спей, Н. Й. (О.Т.). 
- Тут, на оселі УБСоюзу 
„Верховина", в неділю, 24-
го липня 1994 року, відбув-
лася церемонія офіційного 
відкриття Спортової Шко
ли „Ч. Січі", яка в цьому 
році відзначить своє 25-річ-
чя. Програмою відкриття 
проводила голова УСВТ 
„Ч. Січ" і керівник Спор
тової Школи в перших двох 
тижнях - М. Стебельсь-
кий. Привітавши юнацтво, 
батьків і гостей, між якими 
були також чемпіон світу у 
важкій атлетиці Писаренко 
і підприємець В. Бринзак, 
обидва з Києва, привезли 
дітей до Спортової Школи, 
голова коротенько поінфор 
мував присутніх про мину
ле й сучасне тієї спортово-
виховної інституції та по
дав учасникам першого тиж 
ня правила побуту в таборі, 
як теж розпорядок щоден
них зайнять. Покликаний 
до слова управитель оселі 
Я. Ґавур, у свою чергу при
вітавши команду й учасни
ків, рівночасно запевнив, 
що зробить усе, щоб учас
ники почувалися як вдома і 
пригадав, що протягом ро
ків юні спортовці здобули 
собі на „Верховині" репу
тацію зразкової групи під 
оглядом дисципліни, пове
дінки і чистоти. 

На закінчення програми 
голова представив добір
ний склад команди і інст
рукторів, що працювати
муть з юнацтвом протягом 
чотирьох тижнів: керівники 
на двотижневі зміни - М. 
Стебельський і О.ТвардоВ" 
ський, писарка і референтка 
федеральної програми — 
Марійка Бокало, медична 
опіка — Христина Процюк, 
опікунка дівчат — Лідія 
Бокало, опікуни хлопців — 
Олесь Напора і Володимир 
Василак, технічний дирек
тор і головний інструктор 
копаного м'яча (футболу) 
— Ігор Чупенко, інструк
тор копаного м'яча з Києва 
- Володимир Ковальов, 
інструктори тенісу - Аль
берт Колб, Віктор Барань, 
обидва з Ужгороду. Інструк 
тор плавання і відбиванки — 
Маріян Карбівник зі Льво
ва. 

Після двотижневого виш
колу учасники Спортової 
Школи візьмуть участь в 
Українських Спортових Іг
рах Молоді. 

З виступів українських спор 
товців на міжнародній аре
ні. Юнацька збірна бейзбо-
лу здобула бронзові медалі. 

В днях від 12-го до 16-го 
липня ц.р. на Київському 
стадіоні „Побутовик" від
булися заключні ігри бей-
сболового турніру юнаць
ких збірних за чемпіонат 
Европи. Пригадаємо, що 
цю участь юнацької збір
ної бейзболу в іграх за чем
піонат Европи уможливив 
УСЦАК, вплативши до Мі
жнародної бейзбольної фе
дерації вписову вкладку для 
Бейзбольної Федерації Ук
раїни. 

Висліди заключних ігор: 
Україна — Грузія — 6:11, 
Німеччина — Швайцарія t " 
18:4. Півфінали за 3-те — 6-
те місця: Україна — Авст
рія — 15:13, Німеччина — 
Польща - 26:2. Фінал за 
перші два місця: Росія — 
Грузія — 23:3, за 3-тє місце 
— Україна — Німеччина 
8:5. У фінальній зустрічі, 
зазначив тренер збірної Ук
раїни В. Ясинецький, від

значилися пітчер Микола 
Глухий, змагун 3-ої бази 
Олександер Яценко та цен
тровий на грищі В'ячеслав 
Таран. Саме ця трійка і 
кетчер Олександер Кашта-
нов були кращими в дружи
ні. 

Якби українські юньйори 
м а л и змогу н а п е р е д о д н і 
турніру провести хоча б 
кілька тренінґових змагань, 
то їх успіх в цьому турнірі 
був би значно кращий. Ад
же нашій збірній явно бра
кує змагового досвіду. 

Сергій Бубка осягнув ре-
кордову вершину 

Після виступу на Іграх 
Доброї Волі в Санкт-Пе
тербурзі, де здобув бронзо
ву нагороду, уславлений 
український рекордист ви
їхав до Італії, до міста Сест-
ріре, на міжнародні змаган
ня легкоатлетів. Цей черго
вий виступ С. Бубки вия
вився для нього щасливим. 
В турнірі Сергій Бубка не 
тільки вийшов перемож
цем, але і встановив черго
вий 17-ий світовий рекорд 
на відкритій площі, осягнув 
ши висоту з жердиною — 20 
футів, один і 3/4 інча. 

Завдяки цій перемозі С. 
Бубка став власником спор-
тового автомобілю Ферра-
рі вартістю 130,000 дол. 

Після цього успішного 
виступу С. Бубка виступив 
із заявою, що він не візьме 
участі в іграх легкоатлетів 
за чемпіонат Европи, що 
пройдуть в Гельсінках 7-го 
- 14-го серпня ц.р. Як при
чину С. Бубка подав, що 
розпочинає цикль підгото-
ви до світових чемпіонатів в 
закритих залях і відкритих 
площах та до чергової Олім 
п і я д и в А т л а н т і в 1906 роц і . 
Він має поважний намір 
здобути для себе і України 
золоту медалю, що йому не 
вдалося на Барсельонській 
Олімпіяді. Плян С. Бубки 
затвердила Федерація лег
кої атлетики України. 

Після виступу на Іграх 
Доброї Волі один з амери
канських спортових корес
пондентів запитав С. Бубку, 
як він почувається з напи
сом на сорочинці „Украї
на". „Очевидно, почуваюся 
дуже добре. Я — вільна 
людина, керую сам своїм 
життям і ніхто мене не ви
користовує. Колись мої за
робітки з виступів на між
народній арені йшли до Мо
скви. Тепер я став багатою 
людиною, можу дозволити 
собі їздити на змагання в 
будь-яку країну світу, можу 
фінансувати в рідному міс
ті Донецькому свій спорто-
вий клюб, одним словом, я 
став вільною людиною". 

Українські спортовці на 
службі „старшого брата" 

Імперія розпалася і імпер 
ська спортова система, зав
дяки якій спортова Росія 
масово обголювала свої 
підлеглі колонії від найкра
щих талантів, які пливли 
безконечними потоками до 
Москви і Ленінграду, щоб 
там на початку ставати „мо 
сквичами" і „ленінградця
ми", а вже пізніше — „спра 
вжніми росіянами". Оста
точно ця звичка 70-річної 
традиції так глибоко зако-
рінилася в душі російських 
спортових „бонз", що вони 
не можуть обійтися й тепер 
без , ,молодшо-братн іх" 
слуг, затикаючи ними діри в 
різних ділянках спорту. До
казом служать нам Ігри 
Доброї Волі, де в більшості 

1 800 HAMALIA 
гелефонувати^ 1111 
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МАЄМО НА СКЛАДІ НОВИЙ АЛЬБОМ 
великого формату, у твердій обкладинці, з багатьома 

кольоровими репродукціями 

„З УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОВИНИ" 
Переклад з російської Ю. О. Іванченка 

Текст Д. І. Явориицького 
Малюнки М. С. Самокиша, С. І. Васильківського 
Київ, видавництво „Мистецтво", 1991, стор. 310. 

Ціна 35.00 дол. 
Можна набувати у книгарні „Свободи". 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 
6 ^h продажного податку. 

Альбом написано на основі петербурзького видання з 1900 
року. Історик Д. І. Яворницький розповідає про історію 
України, про війну українського народу під проводом Б. 
Хмельницького, про державний устрій України, побут і 

звичаї українців. 
шттшттшт 

ділянках спорту збірні Росії 
густо перетикані колишні
ми „українцями", які здобу
вають для „матушки РасєГ 
славу й золоті медалі. 

Ми вже вели мову про 
футбольних вихованців Ук
раїни в збірній Росії, що 
брала несправедливу участь 
у світовому чемпіонаті в 
ЗСА. Ця збірна мала в своє
му складі велику більшість 
футболістів з України, Бі
лорусії, Грузії, Таджикіста-
ну і інших нових держав, 
колишніх колоній Росії. І 
ось з України приходять 
нові вістки про те, що цей 
грабунок не вгаває. В газеті 
„Український Футбол" ч. 25 
з липня ц.р. Валерій Валер-
ко під наголовком „Допо
можемо старшому брату?" 
помістив таку нотатку: „Зві 
сно, що так. Хай у нас і 
футбол низького„ґатунку і 
талантами обділена^у^раї-
на футбольна... Але поді
лимося. Щоб потім сусіди 
наші мали „одну з найсиль-
ніших в Европі" пару што-
перів. Або щоб пишалися 
лівим помічником „найтех-
нічнішим виконавцем у ро
сійському чемпіонаті". Чи 
„рекордсменом світового 
чемпіонату серед снайпе
рів"... Та хіба мало ким є 
пишатися Росії футболь
ній?! З'ясувалося, потреба в 
тому не зникає, вона вічна. 
От і тепер, спекотного літа 
ближче до північних широт 
перебралися з України: тре
нери Віктор Прокопенко в 
„Ротор" до Волгограду (він 
між іншим, очолював збір
ну України, що відбула зуст 
річ із збірною ЗСА в Піска-
тавей, Н.Дж. О.Т.) і В'ячес
лав Грозний у московський 
„Спартак", футболісти Дми 
тро Тяпушкін і Олег Наду-
да („Спартак"), Сергій За
єць („Уралмаш"), Ігор Ку-
тепов, Анатолій Безсмерт
ний, В'ячеслав Хруслов і 
Юрій Грицина („Динамо" 
— Газовик"). І це ще, су
дячи з інформації, що надій 
шла до редакції, далеко не 
всі. 

Не за горами той час, 
коли українським тренерам 
В'ячеслав Колосков давати
ме почесні звання за підго-
тову талантів для російсь
кої збірної. Чи, може, спо
чатку нашим функціоне
рам?" 

Прикро, що діється це в 
часі, коли в Україні розпо
чався процес відродження 
спорту і є велика потреба на 
успішні виступи дружин і 
репрезентацій на міжнарод
ній арені. 

О. Твардовський 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

ВСІ ШКІЛЬНІ КНИЖКИ ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ в АРЦІ. На складі 

книжки ВСІХ видавництв. 
Отримаєте на наступний день після 

телефонічного замовлення 

і̂е НА ПРОДАЖ 

УНІКАЛЬНЕ 
ПОМЕШКАННЯ 

на продаж, найкраща дільниця 
у Львові, 6 кімнат, 2 лазнички, 
балькон, гараж, та інші виго

ди, 92 KB. метрів. Тел.: 
(201) 432-1187 

після 6-о! год. веч. 

-̂ ПРАЦЯ '^^ 

ПОШУКУЄМО 
жінку до опіки над малою дити
ною і до домашньої праці. Ніч

ліг і харч включно. 
(201) 283-0054 

^FUNERAL DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙІІ'О - директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 10009 
(212)674-2568 


